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FORMÁLI.

Þorskfirðinga saga eða Gull-Þóris saga hefir

geymst eimingis i einu skinnhandriti, nr. 561 í

fjögurra blaða broti i safni Árna Magnússonar.

Handrit þetta er brot af skinnbók, sem talin er

rituð um 1U)0. Eru nú á bók þessari brot af þremr
sogum, Reykdœla sögu, Þorskfirðinga sögu og

Ljósvetninga sögu. Því miðr hefir handritið sætt

svo hraklegri meðferð á 17. öld, að skafnar hafa

verið út heilar siður á ytra borði arkanna, i því

skyni að rita þar á annað, og hafa þar á verið

púraðar úlfhams riniur. Þessi meðferð hefir með-
at annars komið hart niðr á Þorskfirðinga sögu,

svo að þess vegna vantar í hana það, sem staðið

hefir á tveim síðum handritsins, en það er niðrlag

10. kap., allr 11. kap. og upphaf 12. kap. sögunn-
ar. Ennfremr eru skafnar tvær síður, sem endir

sögunnar var á, en seinni siðuna gat dr. Guðbrandr
Vigfússon lesið að mestu og lét prenta i Nýjum Fé-

lagsritum 21. ári. Síoan virðist i fljótu bragði

svo ger-skafin, að ekki sér stafa skit, en þó tókst

dr. Kaalund að lesa hana af nýju og staðfesta það,

sem dr. Guðbrandi hafði áðr tekizt, en sumir

höfðu dregið i vafa, að rétt væri. Skýrði dr. Kaa-
lund frá rannsókn sinni i Arkiv for Nordisk Filo-



IV

logi 1. Ennfremr hefir dr. Finnr Jónsson reynt
að lesa þessa skofnu siðu og ráðið í niðrlags-

orðin, sem skrúð eru í svigum hér i útgáfunni.
— Eyðuna í miðbiki sögunnar hefir eigi tekizt

að lesa, uian fyrirsagnir kapitulanna og upphafs-
stafi, er skrifaðir hafa verið með rauðu bleki í

bókina, og eigi heldr það, sem staðið hefir á

næstoflustu siðu handriisins.

Skinnbók þessi hafði verið í eigu Þorláks
biskups Skúlasonar og hefir hún sætt þessum
herfilegu meðförum áðr hún komst i eigu bisk-

ups. En frá erfingjum hans komst hún í hendr
Árna Magnússonar.

Þvi rniðr eru engar fornar pappirs-afskriftir til

af sögunni, en tií eru nokkur nýleg handrit og
eru eyðurnar fyltar þar á sundrleitan hátt. Állt

er það „síðari ííma tilbúningr
u

, sem alls ekki er

neitt mark á takandi.

Sagan hefir verið gefin út áðr fjórum sinnum.

Fyrst er hún gefin út af dr. Konráði Maurer, í

Leipzig 1358, og siðast af dr. Kaalund í Khöfn
1898. Er hvortveggi úigáfan in ágætasta, strang-

vísindaleg, með löngum formálum og skýringar-

greinum. Er hér farið eftir útgáfu dr. Kaalunds,

að öðru en þvi, að stafsetning er samrœmd. Eru
hér og prentaðir viðaukar úr Landnámabók,
Halfdanar sögu Eysleinssonar og íslenzkum þjóð-

sögum, svo sem dr. Kaalund hefir gert.

Þá hefir Þórleifr Jónsson á Skinnastöðum gefið

út alþýðu-útgáfu sögunnar i Beykjavík 1878. Er
þar farið eftir breiðfirzkum handritum og er sag-

an þar heil og eyðulaus. En handritin eru ekki

eldri en frá miðri 19. öld og hefir einhver frœði-

maðr spreitl sig á því að skálda i eyðumar. En



málfarið segir til sín, að það er nitjándu aldar

stýll og því alveg marklaus uppbót. Hefði það
þvi einungis verið villandi að taka þessar eyðu-

fyllingar upp f og því er þeim með öllu sleppt

Endir sögunnar er þar fyltr með löngu máli með
allt öðrum hætti> en þeim, er dr. Guðbrandi og

dr. Kaalund tókst að iesa. Mun þetta stafa af þvi,

að endirinn sé saminn áðr en dr. Guðbrandr hafði

lesið sköfnu siðuna, og er þessi endir saminn
alveg út í bláinn. — Valdemar Ásmundarson fór

eftir úigáfu Þ. J., er sagan var prentuð i útgáfu

Sigurðar Kristjánssonar, í Rvik 1897, enda var

þá eigi komin á prent útgáfa dr. Kaalunds.

Þorskfirðinga saga er nefnd i Landnámabók
og er það því ætlan flestra, að hún hafi þá verið

til skráð og þvi snemma i letr fœrð. En um þetta

er þó eigi full vissa. Hitt má telja áreiðanlegt, að
sagan er varla eldri en frá þvi um 1300 í þvi

gerfi, sem hún er nú. Verðr eigi vitað, að hve
miklu leyti hún kann að geyma eldri söguna. Er
hún mjög blandin þjóðsögum og yngri sagnasmíð
og kemr þar allmjög heim við Halfdanar sögu

Eysteinssonar og uokkiið við Skálda sögu, sem
skráð er i Hauksbók. Ættatölumar og inn mikli

grúi mannanafna kemr vel heim við Landnáma-
bók og hlýtr að eiga þaðan rót sina að rekja. Að
öðru leyti er sagan saman sett eftir munnmælum
um örnefni, fremr en nokkur önnur íslendinga

saga. Er auðséð, að höfundrinn hefir beint rann-

sakað sögustaði og fœrt sér þá rannsókn i nyt

við sögugerðina, því að i 15. kap. segir berum
orðum: „E n mannföll þessi eru sögð
eftir kumlum þ eim, e r f undi n e r u

þ ar e r b ar dag arnir haf a v er i t."
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Sagan segir frá ýmsum merkilegum möimum,
fyrst Gull-Þóri, sem var „et mesta afarmenni",

eins og Landnámabók kveðr að orði, og ennfremr
Djúpfirðingum inum fornu, er Sturlungar vóru

frá komnir langfeðgum að telja, og enn fleira

stórmenni vestr þar. Og þó að sagan sé að ýmsu
lexjti ófullkomin og gallagripr, þá geymir hún þó
mörg „forn minni" og er því að mörgu all-

merkileg.

Reykjavík, 29. maí 1924.

Benedikt Sveinsson.



JlÍðSíiÍÍt!

Þorskfírðinga saga.

1. Hér hefsk saga Gull-J?óris.

Hallsteinn sonr pórólfs Mostra(r)skeggja

nam allan porskafjörð fyrir vestan ok bjó

á Hallsteinsnesi. H,ann átti Ósku dóttur por-

steins rauðs. Börn þeira váru þau porsteinn

surtr, pórarinn ok puríðr. Grímkell hét frillu-

son hans, er bjó á Grímkelsstöðum út frá

Gröf . pessir menn fóru til íslands með Hall-

steini: Hrómundr, er siðan bjó i Gröf; Val-

gerðr hét kona hans, en porsteinn sonr,

Eyjólfr enn auðgi kom til Islands með Hró-

mundi ok bjó í Múla í porskafirði; Hall-

gerför hét kona hans, en Valgerðr dóttir;

hon var frið kona. porgeirr hét maðr, er bjó

í porgeirsdal. pessir váru allir vinir Hall-

steins. Böðmóðr i Skut var víkingr mikili

ok óeirinn mjök; hann var sonr porbjarnar

loka, Eysteins sonar, Grímkels sonar, Önund-
ar sonar fylsennis. peir váru synir Böðmóðs:
porbjörn loki, er nam allan Djúpafjörð ok
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Grónes, ok Vígbjóðr, faðir Steins mjöksigl-

anda, er Hítdœlir ok Skógnesingar eru frá

komnir. Með porbirni loka kómu út: Styr-

kárr, er hann gaf land í Barmi til móts við

Hallstein; dóttir Styrkárs hét Kerling ok

heldr margkunnig. Helgi hét bróðir Styrkárs,

er land keypti at Hjöllum í porskafirði; hans

synir váru þeir pórarinn ákafi ok prándr

enn mikli. Helgi var virðingamaðr ok þó
ekki dæll við alþýðu. porgils hét sonr por-

bjarnar loka; hann bjó á porgilsstöðum i

Djúpafirði; þeir feðgar váru miklir fyrir sér

ok ættstórir. tJlfr enn skjálgi, sonr Högna
ens hvita, nam Reykjanes allt milli J?orska-

fjarðar ok Hafrafells; hann bjó á Miðjanesi;

hans synir váru þeir Jörundr ok Atli enn

rauði. Méð XJlfi kom út sá maðr, er Hallr

hét, ættstóiT ok mikilhœfr; hann bjó á Hof-

stöðum við porskafjörð ok reisti þar hof

mikit, því at Úlfr var engi blótmaðr. Hallr

var mikill höfðingi ok hnigu þvi margir til

hans; Rauðr hét sonr hans, ok bjó í Rauðs-

dal milli Hofstaða ok Berufjarðar. Annarr

hét Hyrningr; sá var yngri. puriðr drikkinn

bjó á Kinnarstöðum ok átti land inn til Mús-

arár; hon var mörgu slegin ok gerði manna
mun mikinn. Synir hennar váru þeir por-

steinn ok pórhallr, efniligir menn. Bera hét

ekkja, er bjó í Berufirði; hon átti þrjá sonu;
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Björn var ellstr. pórarinn krókr nam allaiv

Króksfjörð meðal Hafrafells ok Króksfjarö-

armúla. Með honum kómu út suðreyskte'

menn: Gilli, er bjó á Gillastöðum, göfugr

maðr; Ketilbjörn hét sonr hans, enn vænligsti

maðr. At Hafrafelli bjó Hólmgöngu-Kýlan,

en Naðr bjó í Naördal; Ásmundr hét hans

sonr. Hallvarðr hrísi bjó á Hrísahváli; Mái"

hét sonr hans. Oddr skrauti hét maðr, er úl

kom vestr í Vaðli; hann var sonr Hlöðvés kon-

ungs af Gautlandi ok Véru ennar þungu.,

Guðbrandsdóttur af Járnberalandi. Oddí

kaupir lendur í porskafjarðarskógum at pur-

íði drikkinni, ok bjó at Uppsölum; hann fekk

Valgerðar, dóttur Eyjólfs í Múla; þeira sonr

var pórir, manna mestr ok fríðastr sýnum.

Grimr hét sonr hans enn ellri, en pórir en»
yngri. Gils nef nam Gilsfjörð ok bjó at Kleif-

um; hann átti [...., þeira] synir váru þeir:

Héðinn í Garpsdal ok Herfiðr í Múla; dœtr
hans váru þær Hallgríma ok porbjörg knarr?

arbringa ok Ingibjörg. Óláfr belgr bjó í Óláfs-

dal, er Ormr mjóvi rak ór Óláfsvík, en Sleitu-

Björn ór Belgsdal; hans synir váru þeir

porgeirr ok Jósteinn, porvaldr. Steinólfr héi

maðr ok var kallaðr lági; hann var sonr

Hrólfs hersis af Ögðum; hann nam land miUi

Grjótvallarmúla ok Klofasteina, ok bjó á

Steinólfshjalla í Fagradal. Hann átti Eirnýjn
1*
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piðranda dóttur; [por]steinn ok Helgi váru

synir þeira, en Arndís dóttir, ok puríðr, er

Síeitu-Björn átti. Knöttr ok pjóðrekr váru

syilir þeira. Steinólfr var rausnarmaðr mikill

í'búi ok hafði fjölment; en er honum þótti

þrönglent fyrir sunnan fjörðinn, nam hann
Síeinólfsdal í Króksfirði ok gerði bú i Bœ.
Hann skipaði dalinn vinum sínum. Grímr

frændi hans bjó á Völlum; Hergils hét sonr

hans. Heimlaug völva bjó á Völustöðum í

Kambsheiði, en S t e i n ólfr bægði henni, ok

vár hon fyrir þvi óvinr hans. pórarinn krókr

taldi sér dalinn, er Steinólfr hafði skipat ok

kallaði hann þat sitt landnám, þvi at svá

var, ok gerðisk af því fjandskapr með þeim

Steinólfi, svá at þeir drápusk þar fyrir. Vaði

hér maðr; hann var skáld gott; hann var

frændi Odds ok kom út með honum; hann

bjó á Skáldsstöðum i Berufirði; Óttarr ok

Æsa váru börn hans ok váru bæði mann-

vænlia.

2. Utanför þeira fóstbrœðra.

pá er þessir enir ungu menn óxu upp, er

nú váru nefndir, lögðu þeir leika með sér á

Berufjarðar ísi, ok var með þeim fóstbrœðra-

lag mikit. pórir Oddsson var sterkastr jafn-

gamall, ok allar íþróttir hafði hann umfram
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sína jafnaldra. Ketilbjörn gekk næst honnra

um allan vaskleik. peir tóku fiska ór vatn-

inu ok báru í lœk þann, er ]>ar er nær, ok

fœddusk þeir þar; sá heitir nú Alifiskalœkr.

par var í veiðr mikil, ok taldi Hof-Hallr sér

veiðina, en puríðr drikkinn taldi sér ok sínn

landi ok frelsti hon sveinunum. En um vetr-

inn léku þeir knattleika á porskafjarðar isi,

ok kómu þar til synir Hallsteins ok Djúp-

firðingar, porsteinn ór Gröf ok Hjalla-svein-

ar. peir fyrir sunnan porskafjörð gerðu póri

at fyrirmanni fyrir örleiks sakir ok allrar at-

gervi. En vestanmenn vildu ekki þat ok ýfð-

usk við honum allir, nema Hallsteinssynir.

Skip kom út um sumarit i Breiðafirði á

Dögurðarnesi, ok hét Bárðr stýrimaðr, frændi

Odds ok félagi 9 þá er þeir höfðu i hernaði

verit. Bárðr sendi til Odds, ok fluttisk sið-

an til porskafjarðar við fimtánda mann;
fimm váru íslenzkir menn með honum, ok

réðust þeir í brott til heraða sinna. En Bárðr

vill tvívegis fara, ok beiddi Odd manna, svá

at hann væri fœrr. J?ar réðsk til pórir ok þeir

níu fóstbrœðr ok svörðusk allir í fóstbrœðra-

lag; skyldi hverr þeira annars hefna; þeir

skyldu saman eiga fengit fé ok ófengit,

þat er þeir fengi, jafnt ok til ynni, ok var

pórir fyrirmaðr þeira, þá Ketilbjörn, pór-

hallr ok porsteinn Drikkinnarsynir, Hym-



ÞoRSKFIRÐINGA SAGA

tngr Hallsson, Björn Beruson, Ásmundr
Naðrsson, Már Hallvarðsson ok Óttarr skálds-

Miu pessir réðusk til skips með Bárði, ok

urðu vel reiðfara, tóku prándheim. pá réð

ííaraldr konungr hárfagri fyrir Noregi; við

tioiium var Sigmundr Hlöðvésson, föðurbróð-

ir póris, Hann fundu þeir ok beiddu hann
iillaga, því at þeir höfðu eigi meira fé en til

skotsilfrs um jól fram. Sigmundr latti þá
at vera með konungi, — „ok er þar illt fé-

lausum mönnum." Hann sendi þá norðr á

Hálogaland til Úlfs vinar síns, ok sagði þar

gott fjár at afla í skreiðfiski. Sigmundr fékk

þeim róðrarferju ok Rekhall skósvein sinn

til fylgdar ok tvá leiðsögumenn aðra: pránd

lang ok Hróa enn digra, brœðr hans. peir

líómu um haustit norðr á prándarnes til Úlfs,

9k tók hann vel við þeim fyrir orðsending

Sigmundar, en kvað þó undarligt þykkja, at

Sigmundr sendi póri frænda sinn til slíkra

ícfanga, ok kvað sér svá á hann lítask, sem

hann mundi eigi fiskimaðr verða, ok meiri

l^roski ínundi fyrir honum liggja, ef hann

foeldi lífi; — „en þat er líkast, at gifta fylgi

rá8i Sigmundar, ef til er gætt."
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3. póri dreymdi Agnar.

pat var einn dag er þeir félagar reru á

fiski, ok kómu síð at landi. TJlfr gekk i móti

þeim; ok er þeir höfðu búit um skip sitt, sá

pórir, hvar eldr var, nær sem lýsti af tungli,

ok brá yfir blám loga. pórir spurði, hvat

lýsu þat væri. Úlfr segir: „Ekki skulu þér þat

forvitnask, því at þat er ékki af manna völd-

ura," pórir svarar: „pví mun ek þó eigi vita

mega,þótt troll ráði fyrir?" Úlfr kvað þatvera

haugaeld. pá grófsk pórir eftir. En Úlfr seg-

ir at lyktum ok mælti: „Agnarr hét berserkr,

sonr Reginmóðs ens illa; hann lét gera haug
þenna ok gekk þar í með skipshöfn sína alla

ok mikit fé annat. Hann verr hauginn með
trollskap síðan, svá at engi má nær koma;
en margir eru dauðir, er til hafa komit at

brjóta, eðr ella hafa þeim orðit önnur skyrsi,

ok eigi vitum vér, hvárt hann tryllisk dauðr

eðr kvikr." pórir mælti: „Vel er nú mælt ok
þat er nú drengiligra, at afla þar fjár, en róa

til fiska, ok þar skal til hætta." Úlfr latti

hann mjök ok allir félagar póris, ok kvað
l Ifr eigi hlýða mundu, at farit væri. pórir

kveðsk eigi at síðr fara mundu. Svá er sagt,

at Ketilbjörn einn vildi fara með póri, ok
J)ar engi annarr áræði til hans félaga. peir

áttu at fara í fjallshlíð nökkura til haugs-
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ins, ok er þeir kómu upp í hlíðina, laust í

móti þeim svá miklu fárviðri, at hvárgi mátti

upp standa. peir höfðu milli sín eitt snœri,

ok gekk pórir fyrir, meðan hann mátti. En
um síðir tók upp hvárntveggja, ok kastaði

ofan fyrir hlíðina, ok nú festir snœrit um
stein einn mikinn, en þeir váru ákafa móð-
ir, ok lágu þar til þess er svefn fell á þá.

pá dreymdi póri, at maðr kom at honum,
mikill, i rauðum kyrtli ok hafði hjálm á

höfði ok sverð búit i hendi; hann hafði um
sik digrt belti ok þar á góðan knif ok glófa

á höndum; var þessi maðr mikilúðligr ok

virðuligr. Hann mælti reiðuliga til póris ok

stakk á honum döggskónum ok bað hann

vaka ok mælti: „Ills manns efni ertú, er

þú vilt ræna frændr þína; en ek vil," sagði

enn komni maðr, „gera til þín verðleikum

betr, því at ek em bróðir feðr þíns ok sam-

mœðr við hann; vil ek gefa þér gjafir til

þess, at þú hverfir aftr ok leitir annarra fé-

fanga. pú skalt þiggja at mér kyrtil góðan,

þann er þér man hlífa við eldi ok vápnum,

ok þar með hjálm ok sverð. Ek skal ok gefa

þér glófa þá, er þú mant enga fá slíka, því

at liði þínu mun óklaksárt verða, ef þú strýkr

þeim með. pessa glófa skaltu á höndum hafa,

þá er þú bindr sár manna, ok man skjótt

verk ór taka. Kníf ok belti læt ek hér eftir,
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ok þat skaltu jafnan á þér hafa. Ek mun ok

gefa þér tuttugu merkr gulls ok tuttugu

merkr silfrs." J?órir þóttisk svara, at honum
þótti þetta oflítit af svá nánum frænda ok

féríkum, ok lézk eigi aftr munu hverfa við

litla fémútu; „vissa ek eigi," segir pórir, „at

troll væri mér svá nær í ætt, áðr þú sagðir

mér. En engrar eirðar ættir þú af mér ván,

ef eigi væri frændsemi með okkr." Agnarr

segir: „Seint munu þín augu fyld verða á

fcnu, ok þvi máttu várkynna mér," sagði

Agnarr, „at mér þykki féit gott, þvi at þú
munt œrit mjök elska féit áðr lýkr." pórir

segir: „Ekki hirði ek um illspár þínar. En
þiggja vil ek, at þú visir mér til meiri fé-

vánar, ef þú villt þitt fé undan þiggja."

„Heldr vil ek þat," segir Agnarr, „en deila

illdeilum við þik. Valr hét vikingr, er átti

gull mikit; hann bar féit undir helli einn

norðr við Dumbshaf ok lagðisk á síðan ok
synir hans með honum, ok urðu allir at flug-

drekum. peir hafa hjálma á höfðum ok

sverð undir bœgslum. Nú er hér kalkr, er þú
skalt drekka af tvá drykki, en förunautr þinn

einn drykk, en þá verðr eftir þat sem má."
Síðan vaknar pórir, ok váru þessir hlutir

allir þar í hjá honum, er Agnarr gaf honum.
Ketilbjörn vaknar ok hafði heyrt allt þeira

viðrmæli, ok svá sét, hvar Agnarr fór. Hann
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bað póri taka þenna kost. Eftir þat tók J?ór-

ir kalkinn ok drakk af tvá drykki, en Ketil-

björn einn; þá var einn eftir i kalkinum.

pórir setti þá á munn sér ok drakk af allt.

Nú fell á þá svefn. Agnarr kom þá enn ok

ávítaði póri, er hann hafði allt ór drukkit

kalkinum, ok kvað hann þess drykkjar gjalda

mundu enn siðara hlut ævi sinnar. Agnarr

segir þeim fyrir marga hluti, þá er fram
kómu siðar, ok lagði ráð til með póri, hversu

hann skyldi vinna hellinn Vals vikings.

4. Vals-hellis för.

Eftir þat vitkuðusk þeir ok vakna; fóru

heim siðan. J?eir sögðu Úlfi, hvat fyrir þá
hafði borit ok báðu hann visa sér til hellis

Vals. Úlfr latti þá þeirar ferðar ok bauð þeim

fé til, at þeir fœri eigi, ok segir engan aftr

hafa komit, þann er farit hafði, en kvað illt

þykkja, at þeir menn týndisk, er Sigmundr

vinr hans hafði sent honum. En pórir vill

fara fyrir hvern mun, ok litlu síðar ráðask

þeir félagar tii ferðar ok fara norðr fyrir

Finnmörk, þar til er þeir koma norðr fyrir

Blesanerg; svá hét fjallit þat er helhr Vals

var í, en þat er norðr við Dumbshaf. par

fellr á mikil í gljúfrum fram af bergi ok allt

út í sjá. pórir kendi þá, at þeir váru þar
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komnir, sem honum var til visat. peir fóru

á bergit ok höfðu þann umbúnað, er Agnarr

hafði kent þeim; hjuggu upp tré mikit ok

fœrðu limarnar fram af berginu ok báru

grjót á rótina. Síðan tóku þeir kaðal ok

fesíu við limarnar. pá bauð pórir sinum föru-

nautum, at fara ok hafa fé þat, er fengi.

En engi þeira bar traust til at ná hellinum

þótt engi væri önnur hætta en sú, ok báðu

þeir hann frá hverfa. pórir segir: „Eigi mun
nú þat verða; er þat líkast, at ek hætta á ok

hafa ek fé skuldlaust slikt er fæst." peir lét-

usk eigi mundu til fjár kalla ok sögðu hann
œrit til vinna, ef hann næði. peir fundu, at

pórir var alir maðr annarr, en hann hafði

verit. pórir fór af klæðum sinum ok gerði

sik léttbúinn; hann fór i kyrtil Agnarsnaut

ok tók glófana, beltit ok knífinn ok línu

mjóva, er Agnarr fekk honum; hann hafði

snœrisspjót, er faðir hans gaf honum; gekk

hann svá fram á tréit. pá skaut hann spjót-

inu yfir ána, ok festi þat öðrum megin ár-

innar í viðinum. Eftir þat fór hann í fest-

ina ok lét linuna draga sik af berginu undir

forsinn; ok er Ketilbjörn sá þat, lézk hann
fara vilja með póri, ok kvað eitt skyldu yfir

þá ganga; ferr hann þá ofan með strengin-

um. pórhallr Kinnarson kveðsk ok fara

vilja, en prándr langi kvað Sigmund eigi þat
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spyrja skulu, at hann þyrði eigi at fylgja

þeim, er hann h#fði þó heitit sinni liðveizlu.

pórir var nú kominn i hellinn, ok dró þá
til sin hvern er ofan kom. Bergsnös nökkur
gekk fram við sjóinn allt fyrir forsinn ok
fóru þeir Björn Beruson ok Hyrningr þar á

fram ok þaðan upp undir forsinn; þeir höfðu

þar tjald hjá snösinni, þvi at eigi mátti nær
vera forsinum fyrir skjálfta ok vatnfalh ok

regni. peir pórir tendruðu Ijós i hellinum

ok gengu þar til er vindi laust i móti þeim
ok sloknuðu þá login. pá hét pórir á Agnar
til liðs ok þegar kom elding mikil frá hellis-

durunum, ok gengu þá um stund við þat

ljós, þar til er þeir heyrðu blástr til drek-

anna. En jafnskjótt sem eldingin kom yfir

drekana, þá sofna þeir allir; en þá skorti

eigi Ijós, er lýsti af drekunum ok gulli þvi,

er þeir lágu á. J?eir sá, hvar sverð váru ok

kómu upp hjá þeim meðalkaflarnir. peir

pórir þrifu þá skjótt til sverðanna, ok síðan

hlupu þeir yfir drekana ok lögðu undir

bœgsl þeim ok svá til hjartans. pórir fekk

tekit hjálminn af enum mesta drekanum, ok

í þessi svipan þrífr enn mesti drekinn pránd

lang ok fló með hann út ór hellinum ok þeg-

ar hverr at öðrum ok hraut eldr af munni
þeim með miklu eitri. Nú sá þeir, er úti váru,

at glœddi ór forsinum. peir hlupu ór tjald-
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inu. En drekarnir flugu upp ór forsinum, ok

sá þeir Björn, at einn drekinn hafði mann
í munni sér. póttusk þeir þá vita, at allir

mundu þeir látnir, er í hellinn höfðu farit.

Enn mesti drekinn flaug lengst, sá er

manninn hafði i munni, ok er þeir flugu

upp yfir bergsnösina, hljóp hann Björn þá

upp á bergit ok lagði málaspjóti á drekan-

um. En er h a n n hrepti áverkann, þá hljóp

ór sárinu mikit blóð í andlit honum ok fekk

hann af þvi skjótan bana, en blóðit ok eitrit

kom á fót Hyrningi ok sló þar í œðiverk,

svá at hann mátti trautt standask. Nú er at

segja frá póri ok hans félögum, at þeir afla

sér mikiís fjár í hellinum, svá at þat var

margra manna fullfengi í gulli ok mörgum
dýrgripum; er svá sagt, at þeir hafi á þriðja

degi verit í Valshelli. Síðan las pórir sik

fyrstr upp ok dró upp fé ok þá félaga sína.

Tók hann þá fót Hyrnings ok strauk með
glófunum ok tók þegar ór allan verkinn. Nú
skyldi pórir skifta fénu ok varð einn hlutr-

inn ávallt mestr ok fór svá nökkurum sinn-

um. pá mælti Ketilbjörn: „Fóstbróðir,"

sagði hann, „þú hefir mest unnit til fjár

þessa, nú vil ek gefa þér minn hlut." pá
mælti pórhallr þvílíkum orðum. pórir varð

all-léttbrúnn við þetta ok varðveitir nú féit.

En skift var gullinu Agnarsnaut méð félögum
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póris ok hefir hverr þeira mörk gulls; hann
gaf ok sinn grip hverjum þeira. Hyrningi

gaf hann sverðit Agnarsnaut. Eftir þat fóru

þeir aftr til Úlfs ok vildi J>órir segja frá tíð-

endum. peir dvöldusk um hríð með Úlfi ok
gerði pórir þá járnviðjur um kistur sínar

ok læsti vandliga Valshellis gull ok lét alla

sína félaga á sinn kost þann vetr.

5. Af póri er hér.

Eftir þat fóru þeir suðr til prándheims ok

fundu þar Sigmund; var þat við jól. J>órir

sagði Sigmundi frá ferðum þeira. En Sig-

mundr báð þá þegar eftir jólin fara ór ríki

Noregs-konungs. Hann sendi þá inn í pránd •

heim ok fekk þeim eyki austr um Kjöl til

Jamtalands ok svá til Gestrekalands; þaðan

fóru þeir á Elfarskóg ok ætla til Svíþjóðar.

Sá sskógr er fjogurra rasta ok tuttugu breiðr,

ok vissu eigi, hvar þeir fóru. peir sá fyrir

virki hátt, ok er þeir kómu þar, hófu þeir

póri upp á spjótsoddum. pá krœkti hann öxi

sinni upp á virkisvegginn ok las sik svá upp.

Lauk hann þá upp virkinu fyrir félögum

sínum. Gengu þeir þá inn með öll föng sín.

pórir lauk upp skálanum, ok váru þar tólf

manna rekkjur ok tvær mestar. Virkit var

örugt vígi. pórir bað þá vörð halda ok svá
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gerðu þeir. En litlu síðar sá þeir tólf menn
mjök vígliga ríða at virkinu ok váru tveir

mestir. J>eir spyrja, er til kómu, hverir svá

djarfir væri, at tóku virkit með valdi. peir

pórir sögðu til sín, ok spurðu, hverir komnir
væri. Sá nefnisk Hauknefr, er svaraði, en ann-

arr Hama; hann var af Helsingjalandi, en

Hauknefr af Gestrekalandi. peir báðu þá póri

út ganga. En pórir segir, at hann vill berjask

við jafnmarga menn, — „ok skulu tveir af

várum mönnum berjask við tvá yðra menn."

peir vilja þat. pórir ok Ketilbjörn börðusk

við tvá af stigamönnum ok hjó sitt högg
hvárr þeira, ok varð hinum þat þegar at

bana. Eftir þat börðusk þeir allir ok var

þat harðr atgangr; en svá lauk, at þeir fellu

allir nema tveir, Hauknefr ok Hama. peir

váru þá mjök sárir. pórir bauð Hauknef grið

ok báðurn þeim ok því játtu þeir skjótt.

Síðan gengu þeir til handa ok félags við póri

ok skiftu at jafnaði öllu því fé, er þar var,

ok fóru af skóginum, er þeir váru búnir, fyrst

til Svíþjóðar, en þaðan til Gautlands ok fundu
þar Hlöðvé jarl son Æsu ennar örðigu Hlöð-

vésdóttur. Hann gekk þegar viðfrændsemivið

póri, er hann sagði ætt sína. peir váru þar

landvarnarmenn um hríð ok gerðusk víð-

frægir.
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6. J?órir vann Gaut á hólmi.

Ásta hét dóttir jarls; hennar bað Gautr ber-

serkr, mikill kappi; hann var sœnskr at ætt.

Með honum var Geirr enn gerzki, ok höfðu

mikla sveit. En jarl vill eigi gefa konuna.

pá gengu þeir pórir á hólm við berserkina

ok höfðu sigr. pá vildu félagar þeira hefna

ok sló þá i bardaga ok varð en harðasta orr-

osta. En svá lauk, at þeir drápu þá alla vík-

ingana, er i móti risu, en eltu hina ór landi.

prjá vetr var pórir i Gautlandi. pá tók jarl

banasótt. Hann gaf póri kaupskip ok bað

hann fara til íslands; en Hauknef gaf hann
dóttur sina ok þar með rikit, ok var hann
þar eftir. En pórir fór til Noregs. Hann sendi

Rekhall til Englands með annat skip. peir

pórir fóru til íslands ok kómu út í Dög-

urðarnes. par kom Steinólfr enn lági til

skips, ok brá mjök, er hann sá póri; þar

var ok Kjallakr gamli ok bað hann Steinólf

mág sinn eiga gott við póri; kvað honum
þungt falla mundu, ef hann gerði eigi svá, „þar

sem þínar fylgjur megu eigi standask hans

fylgjur", sagði Kjallakr. Steinólfr falar sverð-

it góða at póri; en pórir vill eigi selja, ok

bauð at gefa honum eins manns herneskju.

En Steinólfi þótti þat líkt ok ekki, ok lagðisk

lítt á með þeim. pórir vill þá í brott, þvi at
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honum þóíti þeir œrit liðmargir. peir tóku

sunnan veðr, ok ætla tii porskafjarðar; þá

gekk veðrit til landsuðrs ok austrs ok bar þá

vestr undir Flatey. par bjó Hallgríma dóttir

Gils skeiðarnefs; hennar synir váru þeir Her-

gils, er síðan bjó í Hergilsey, ok Oddi. pá
sá pórir Ingibjörgu dóttur Gils skeiðarnefs,

ok fansk honum mikit um hana þá stund, er

þeir dvöldusk í Flatey. peir heldu þaðan til

Knarrarness; þat er á framanverðu Reykja-

nesi, ok þá fekk þat nafn. pá bjó Breiðr í

Gröf; þar heitir nú á Breiðabólsstað. par

gengu félagar pöris af skipinu, þeir er fyrir

sunnan porskafjörð áttu heimili, nema KetiL-

björn ok pórhallr; þeir vildu eigi við póri

skiljask.

7. pórir nam sér land.

Meðan er pórir var útan, hafði andazk

Oddr faðir hans. Var þá uppgangr Hof-Halls

sem mcstr, svá at hann sat nær yfir hvers

manns hlut ok virðing. Hann deildi um hof-

toll við Reyknesinga. Hann vildi ok heimta

toll fyrir vestan porskafjörð; en Hallsteinn

ok þeir Reyknesingar höfðu reist pórs-hof

vestr þar, síðan tréit et mikla hafði rekit á

land hans, eftir sem blótaði, ok lögðu þeir

þar tolla; váru af þvi dylgjur miklar með
2
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þeim Halli. Hallr hafði ok í brott rekit móður
póris, Valgerði, ór búi sínu, en sett þar niðr

porbjörn stokk, ísfirzkan mann, mikinn

kappa, ok Askmann enn þunga; hann bjó á

Askmannsstöðum út frá Skógum. pórir helt

vestr fyrir porskafjörð skipi sínu ok lendi við

Grenitrésnes. par fann hann Hallstein ok aðra

bœndr, ok buðu þeir póri land inn frá Gröf

milli á tveggja. Hallsteinn fekk honum búfé

ok puríði dóttur sína til forráða. Gekk pór-

arinn sonr Hallsteins á skip með J?óri ok

váru þeir fimtán á skipi, en Hallsteinn fór

et efra með búferli póris ok váru margir

saman. Koma þeir pórir fyrr ok ryðja skipit,

J?ar er nú heitir Búlkáróss.

8. Bardagi póris ok Halls.

Nú er þar til at taka er Hyrningr Hallsson

kom heim ok segir alldrengiliga frá för þeira

póris. Hallr mælti: „Ólíkr ertú orðinn mér,

er þú vill vera hlutræningr fyrir póri, eðr

þá er þú settisk aftr við heilinn ok fylgdir

honum eigi, ok víst eigi uni ek því, at pórir

siti einn yfir Valshellis-gulli." Hyrningr kvað

hann þess vel hafa aflat, en Hallr kvaðsk eigi

hirða um auvirðsskap hans ok safnar at sér

þrim tigum manna, þá er hann sá för póris.

Hann ferr fyrir innan porskafjörð ok fund-
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usk þeir við Búlkárós. Kallar Hallr þegar til

gullsins við póri, en hann synjar þverliga.

Hallr veitir þá snarpa atgöngu. Hann hafði

gulírekit spjót í hendi. Hann hleypr i flokk

póris ok lagði hart fram, en fyrir varð pór-

arinn Hallsteinsson ok stóð spjótit i gegnum
hann. pór^rinn gekk á- lagit ok hjó yfir

Hall ok þann banahögg, er næst honum var.

par fellu þrír menn af Halli, áðr þeir pórir

ok Ketilbjörn fengu vápn sín, ok nú sjá þeir

Hallr, at Hallsteinn ok hans menn váru

komnir ofan á brekkuna ok veita póri

Hlaupa þeir Hallr nú til hesta sinna. pá
vá pórir mann, en Ketilbjörn annan. Bar þá
Hall undan ok hans menn. peir Hallsteinn

ok pórir hlaupa nú í bátinn ok nær fjórum

tigum manna ok reru yfir fjörðinn ok fund-

usk þeir Hallr þá við Vaðilseyri. Tóksk þá
þegar athlaup ok vá pórir einn mann. Hallr

bauð þá sættir ok kom því svá, at hann seldi

Halísteini sjálfdœmi fyrir víg pórarins. En
hann gerði tv,au hundruð silfrs; en menn
þeir, er fellu við Búlká, skyldu koma fyrir til-

för. En sá, er pórir vá á Vaðilseyri, var fé

bœttr,. ok kom þar fyrir Uppsalaland, ok
skyldi allt ógert, ef Hallr heldi eigi sættina r

Fór Hallr við þetta heim ok undi illa við.

Hyrningr sagðisk eigi vildu með honum vera

ok réðsk í Berufjörð til lags við Beru, ok
2*
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var með henni þar til er synir hennarvönduðu
um. En síðan gerði hann bú á Hyrningsstöð-

um ok bjó þar til elli. Hann helt jafnan ving-

an við póri, ok þat fé hafði hann mest, er

pórir gaf honum, þvi at hann náði engu af

Halli feðr sínum.

9. Af póri ok Ingibjörgu.

pórir reisti bœ mikinn, þar er nú heitir

á pórisstöðum, ok setti þar saman mikit bú;

var hann enn mesti rausnarmaðr. Allir fóst-

brœðr hans fóru til feðra sinna, nema pór-

hallr ok Ketilbjörn. puríðr Hallsteinsdóttir

var bústýra póris, ok lagði Ketilbjörn hug

á hana. En pórir átti son við Valgerði konu
Hrómundar í Gröf, ok hét sá Atli. Hauk-

nefr hafði gefit póri hest kinnskjóttan ungan;

hann var gauzkr hlaupari, ok var alinn á

korni vetr ok sumar; þessum reið pórir yfir

porskafjörð, hvárt er var flóð eðr fjara, ok

var hann gersimi mikil. pórir hafði sœmdir

miklar af búi sínu ok ferð sinni ok fé þvi,

er hann hafði út haft. Hann bað puriðar dótt-

ur Hallsteins goða til handa Ketilbirni fóst-

bróður sínum, ok fekk þann kost, ok gerði

h a n n bú i Tungu í Króksfirði, en stund-

um var hann með póri. En er pórir hafði

einn vetr búit, fór hann til Kleifa ok með
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honum Gilli ok Vaði skáld ok fóstbrœðr hans.

pórir bað Ingibjargar Gilsdóttur. En er þeir

sátu at málum þessum, þá lét Gils bóndi enga

menn ná at fara ú t til Óláfsdals, því at

hann vildi eigi, at porgeirr ór Óláfsdal yrði

varr við, þar sem hann var biðill hennar Ingi-

bjargar ok hafði lagt við hana mikla ást.

Gils lét þá þegar brúðlaup gera ok helt þar

öllum komandi mönnum meðan veizlan stóð.

En er pórir fór í brott með konu sína, þá
fara menn út með Gilsfirði til Saurbœjar,

þeir er at boðinu v á r u, ok fundu sauða-

mann ór Óláfsdal ok sögðu honum gjaforðit

Ingibjargar. Sauðamaðr fór heim ok segir

þeim feðgum. porgeirr vildi drepa boðsmenn-:

ina, ok kvað firn í, at þeir váru leyndir svik-

um slíkum. En Óláfr bað eigi óverða gjalda,.

ok bað hann heldr gjalda póri. En er þeir

sá, at pórir reið út um teig fyrir vestan fjörð,

þá báru þeir eigi áræði til at riða eftir þeim.

Fór pórir nú heim með konu sína ok tók-

usk þar ástir góðar. pau áttu son, er Guð-
mundr hét ok var hann allbráðgerr. Hann
fœddisk upp með Eyjólfi í Múla, ok gaf hann
honum stóðhross hálf við Grím son sinn; þai

var litföróttr hestr með ljósum hrossum.

Grímr Eyjólfsson var mikill ok eldsætr, ok

þótti vera nær afglapi; en er hann reis ór

fleti, var hann í hvítum vararváðarstakki ok
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hafði hvítar brœkr ok vafit at neðan spjörr-

um; því var hann Vafspjarra-Grímr kallaðr.

Engi maðr vissi afl hans; hann var mjök
ósýniligr.

10. Askmaðr ok Kýlan vágu Má.

pórir eignaðisk Flatey eftir Hallgrimu ok

hafði þar sæði, en Hergils sonr hennar bjó

í Hergilsey, sem fyrr var ritat. Hann var faðir

íngjalds, er þar bjó siðan, ok hann barg

Gísla Súrssyni, ok fyrir þat gerði Börkr enn

digri af honum eyjarnar, en Ingjaldr fór í

porskafjarðardali, ok bjó á Ingjaldsstöðum.

Hans sonr var pórarinn, er átti porgerði

dóttur Glúms Geirasonar. peira sonr var

Helgu-Steinarr. porgeirr í Óláfsdal lét sér

stórum illa líka til póris um konumálit. Hann
vissi, at fátt var méð þeim Steinólfi ok póri.

pví gaf porgeirr SteinóKi fé til, at hann veitti

póri umsátir, er fœri yrði á, ok er þeir höfðu

ráðit samband, fann porgeirr Hall at Hof-

stöðum, ok bað hann ganga í málit með þeim,

en hann varð glaðr við ok bað þeim heill

duga, er fyrstr réði ráðum til skamma póri,

en kvað þó illt við hann at eiga fyrir sakir

harðfengi ok fylgdar þeirar, er hann hefir.

En þat ráð gerði Hallr, at þeir skyldu ráða

af einhvern fóstbróður hans. Hallr hitti þá
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Askmann ok Hólmgöngu—Kýlan, ok gaf

þeim þrjár merkr silfrs, at þeir dræpi Má
Hallvarðsson, ok því hétu þeir at leita við,

ef þeir mætti. Litlu síðar fór Askmaðr til

móts við Kýlan, ok taka vápn sín ok fara til

Hríshváls. Askmaðr hafði króksviðu i hendi;

hann fór til húss ok sagði Mávi, at uxi lá í

mýri, ok bað hann upp draga. Már kvað hann

fara munu at nökkuru illu ok sagðisk eigi

trúa munu lygi hans. Askmaðr kvað eigi

kynlegt, at hann þyrði eigi at ganga í Vals-

helli, er hann þorði eigi at bjarga fé sínu,

þótt hann fylgdi honum til. pá hljóp Már upp,

ok tók vápn sín: hjálm, skjöld ok sverð. En
er þeir váru á leið komnir, lofaði Askmaðr
h'ann mjök ok vápn hans, ok bað hann sýna

sér sverðit. Már gerði svá. Askmaðr brá sverð-

inu ok blés í eggjarnar áðr hann lét laust.

Nú koma þeir á mýrina, ok þegar hleypr

Kýlan upp ór einum runni ok sótti at Mávi
í ákafa. Askmaðr skopar um et ytra ok vildi

krœkja af honum skjöldinn. Már hjó hart

ok tíðum, en sverðit beit ekki. pá kastar

hann skildinum, en þreif sverðit báðum
höndum. Hann hjó á öxl Kýlans svá hart, at

lamdisk axlarbeinit, ok jafnskjótt hjó Kýl-

an í mót ok kom á hendr Mávi ok tók af

báðar í úlfliðum. Már rann þá á Kýlan ok
spenti um hann stúfunum. pá hljóp Ask-
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maðr á bak Mávi ok lagði á meðal herða

honum, svá at fram kom í brjóstit. par fell

Már, enn bezti drengr, ok huldu þeir hræ
hans ok sögðu Halli, hvar komit var. Hann
lét vel yfir. Eftir þat fóru þeir heim ok lagð-

isk Rýlan í rekkju ok ónýtti höndina. Hall-

varðr var heima, er hann frá lát sonar síns;

hann var þá til engis fœrr. pá sendi hann
mann til póris, at segja honum tíðendi; hann

svaraði fá um þetta. En litlu síðar fóru pór-

ir ok Ketilbjörn ok Kinnarsynir til Hafra-

fells ok fundu Kýlan í durum úti. peir beiddu

bóta fyrir víg Más; en hann svarar illa ok

rak aftr hurðina í klofa. peir tóku stokk ok

brutu upp hurðina, ok fundu hvergi Kýlan,

en fundu laundyr á bak húsum. Hlupu þeir

út ok sá, at Kýlan var kominn upp i fjall.

peir runnu eftir honum, ok þar til, er vatn

varð fyrir þeim. par hljóp Kýlan á út. En
pórir skaut eftir honum spjótinu, því er fað-

ir hans hafði gefit honum, ok kom í milli

herða Kýlan ok kom hvárki upp síðan. Eft-

ir þat fóru þeir heim. pá rœddi pórir um,

at hann vildi finna Askmann; ok er þeir

kómu á bœ hans, váru aftr hurðir. par váru

litil hús. Viðköstr var fyrir durum. peir pór-

ir ruddu viðinum á hurðina ok báru eld í.

Tóku húsin skjótt at brenna, ok er fallin

váru flest húsin ok menn gengu út, þeir er
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grið váru gefin, sá þeir pórir, at svín tvau

hlupu eins vegar frá húsunum, gyltr ok gríss.

pórir þreif einn raft ór eldinum ok skaut

logbrandinum á lær galtanum ok brotnuðu

báðir lærleggirnir, ok fell hann þegar; en er

pórir kom at, sá hann, at þar var Askmaðr.

Gekk pórir af honum dauðum, en gyltrin

hljóp í skóg, ok var þat Katla. Hon kom til

Uppsala ok sagði porbirni tíðendin; en hann

fór þegar á fund Halls ok segir honum. peir

pórir tóku fé allt, þat er Askmaðr hafði átt

ok fluttu heim með sér á pórisstaði. En er

porbjörn kom á*

11. Steinólfr tok hval.

* Hér eru skafnar tvær síður í skinnbókinni.

Verðr þar eigi annað lesið, en fyrirsagnir 11. og

12. kap. og upphafsstafrinn í þeim báðum, sem
hefir verið stór og „lýstr" (með rauðu). Aftan af

10. kap. vantar nær 26 línur. Þá hefir 11. kap.

verið um 14 linur og af 12. kap. vantar nær 20

línuin. Endi kapitulans hefst hinum megin á

skinnblaðinu á orðunum: Ketilbjörn sneri —
osfrv. Sjá ennfr. formála.
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12. J?órir drap menn Steinólfs,

.... Ketilbjörn sneri eftir honum ok fekk

eigi náð honum. En Rauðr veik þá upp á

hálsinn ok pórir eftir honum. peir fundusk

við túngarð í Rauðsdal ok börðusk alldjarf-

liga, því at Rauðr v a r frœkinn maðr, en

svá lauk, at Rauðr fell fyrir póri. Eftir þat

sneru þeir pórir heim ok höfðu setu á póris-

stöðum. En síðan var leitat um sætt af Úlfi

enum skjálga, ok sættusk at því, at líkt var

látit víg Rauðs ok áverki porsteins, en fyr-

irsátin kom í mót þeim mönnum, er fellu af

Halii. Ekki vildi pórir sættask við porbjörn

um fjárupptakit, ok kvað þá skyldu greiða

með sér í tómi. Lét pórir nú heim fara alla

sína fóstbrœðr, ok var nú kyrt um hríð.

13. J?órir vá porbjörn.

par er nú til at taka, at Guðmundr sonr

póris óx upp í Múla með Eyjólfi þar til er

hann var níu vetra gamall; hann v,ar þá ákafa

mikill ok sterkr. Hann fór þá heim til

föður síns. Nú fór svá fram um hrið, at

hann þroskaðisk heima. pat var einn dag, at



ÞORSKFIRÐINGA SAGA 27

pórir kvaddi hann til farar með sér ok riðu

inn með porskafirði ok stefndu til Uppsala.

porbjörn var úti ok kendi för póris, Hann
mælti við Örn son sinn: „Hér ríðr pórir ok

sonr hans, ok mun ætla at hefna þess, er

vit tókum féit. Nú vil ek, at þú farir sem
skjótast á Hofstaði ok segir Halli, at hann

komi til liðs við mik; en ek mun á meðan
verjask ór húsunum, ok munu eigi skjót um-
skifti verða méð okkr póri." Örn hefir sik

þegar frá bœnum. petta sér pórir ok mælti

við Guðmund: „Maðr rennr þar út frá bœn-
um á Uppsölum ok mun sá sendr til Hof-

staða til Halls; far þú eftir honum ok dvel

hann." Hann sneri eftir Erni ok bað hann

bíða. Örn nam staðar ok reiddi upp öxi mikla,

er hann hafði í hendi. Guðmundr hljóp af

baki ok rann at honum með spjótit ok lagði

í gegnum hann. En Örn gekk á lagit, ok hjó

til hans ok yfir öxlina ok brotnáði í sundr

öxarskaftit, en hyrnan kom i herðarblað

Guðmundi ok varð hann lítt sárr. Eftir þat

fell Örn þar á götunni, ok heitir þar nú
Traustagata. pórir reið heim á bœinn at

Uppsölum, en porbjörn stóð í durum með
vápnum. Gekk pórir upp at durunum, en por-

björn lagði spjóti til hans, en pórir hjó þat

af skafti. pá brá porbjörn sverði ok hjó til

póris ok kom i hjálminn, en sverðit brotn-
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aði undir hjöHunum. J?á brá pórir Horn-

hjalta ok hjó til porbjarnar, en hann tók

tveim höndum skjöldinn ok bar upp við, er

at honum reið höggit, ok tók í sundr skjöld-

inn fyrir neðan mundriðann. Eftir þat opar

porbjörn inn undan ok kom hurðunni í klofa;

sveif hann þá til stofunnar ok kom aftr

hurðunni ok bar þar fyrir slíkt, er hann fekk

til. pórir braut upp útihurðina ok hljóp svá

til stofuduranna; hjón porbjarnar stóðu við

hurðina; en porbjörn reif upp stokk ok reisti

undir skjáinn ok fór þar út ok dró upp stokk-

inn, ok helt síðan upp til fjalls. pórir brauí

upp stofuhurðina ok saknaði porbjarnar;

hljóp hann þá út skyndilega ok sá för por-

bjarnar; helt pórir eftir honum ok varð

fundr þeira á hjalla einum. Varðisk porbjörn

þaðan alldrengilega með stokkinum, því at

vápn hans höfðu verit eftir í stofunni. En
svá lauk, at porbjörn fell fyrir póri ok heit-

ir þar nú Stokkshjalli. Guðmundr kom þá
at, er porbjörn var fallinn; þeir huldu hræ
hans, ok fóru heim eftir þat á bœinn ok tóku

gripi hans alla, ok svá þá, er pórir átti, ok

fóru heim síðan. porbjörn hafði verit ís-

firzkr at ætt ok kyni ok bjó bróðir hans í

Laugardal, er pórðr hét. Litlu síðar fór J?ór-

ir á fund pórðar ok bar sakir á hendr hon-

um um þat, at hann hafði sendan porbjörn
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suðr þangat á föðurleifð póris, slíkr ójafn-

aðarmaðr sem hann var. peir sættusk með
því, a.t pórir skyldi einn um gera. Lét hann

þat í faðin,a fallask, víg porbjarnar ok gripa-

takit, en gerði sér til handa löndin bæði í

porskafirði: Botn ok Uppsalir, fyrir þann

fjandskap, er hann hafðií hlaupit með Halli;

en Örn var bœttr himdraði silfrs.

14. Af Vöflu-Gunnari.

pórir seldi landit at Uppsölum porgerði í

porgeirsdal, því at hon þóttisk eigi búa mega
fyrir beitingum Helga af Hjöllum. pá tók

pórír við porgeirsdal ok beitti Helgi eigi at

síðr. pat vandisk á at pórisstöðum, at þar

hurfu gymbrlömb tvau grákollótt hvert vár

ok höðnukið tvau með sama lit. pat var eina

nótt um várit, at pórir mátti eigi sofa. Hann
gekk þá út ok var regn mikit. Hann heyrði

jarm þangat er stíat var. pórir gekk þangat

ok sá á réttargarðinum, at þar lágu kið tvau

bundin ok lömb tvau, en í rétt sátu konur
tvær; þær léku at hnettafli, ok var taflit allt

steypt af silfri, en gyllt allt et rauða. pær
brugðusk við fast ok urðu hræddar mjök.

pórir fekk tekit þær ok setti niðr hjá sér,

ok spurði, því at þær legðisk á fé hans. pær
buðu allt á hans vald. Hann spurði, hverjar
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þær væri. J?at var önnur Kerling, dóttir Styr-

kárs í Barmi, en önnur kveðsk vera dóttir

Varða ofan ór Varðafelli, ok nefndisk hon
flagðkona, enn hin hamhleypa. pórir gerði

þá sætt með þeim, at þær hefði sauði með
sér, en hann taflit ok þat er þar fylgdi. En á

tuglunum taflpungsins var gullbaugr settr

steinum, en annarr silfrbaugr var í borðinu.

petta allt tók pórir ok skildu við þat. J?á sætt

helt Frosta vel, en Kerling illa. Með þeim
Eyjólfi í Múla ok Helga á Hjöllum var fjand-

skapr mikill um beiting, ok beittu Hjalla-

menn fyrir Eyjólfi bæði tún ok eng. pat var

einn veðrdag góðan, at menn váru at hey-

verki í Múla, at þeir sá, hvar maðr reið sunn-

an yfir porskafjörð ok at garði í Múla. En
því var þessa við getit, at þessi maðr var

öðruvíss búinn en þeir menn, er þar riðu

hversdagliga. Hann h^fði hjálm á höfði, en

skjöld á hlið gyltan; hann reið í steindum

söðli ok hafði öxi rekna á öxl, nær álnar fyr-

ir munn. Hann reið ákafa mikinn, ok var

hestrinn mjök móðr. Ok er hestrinn kom í

garðshliðit, var hann staðþrotinn. pá hljóp

maðrinn af baki ok setti öxina í höfuð hest-

inum ok var hann þegar dauðr. Hann tók

eigi af söðulinn ok gekk heim eftir þat. Eyj-

ólfr bóndi spurði hann at nafni. Hann kveðsk

Giiíinarr heita, austfirzkr maðr at ætt, en
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kveðsk póri finna vilja. Hey mikit lá á vell-

inum um daginn, er hirða skyldi, en naut

Helga af Hjöllum gengu í. Gunnarr spurði,

því at eigi skyldi reka nautin ór vellinum.

„Ekki þykkir oss þat tjóa," segir Eyjólfr,

„því at jafnskjótt eru aftr rekin nautin, sem
vér rekum i brott." Gunnarr segir: „pat þykki

mér yðr skömm mikil, venzlamönnum pór-

is, at sitja ójöfnuð bœndum hér i porska-

firði." „pann veg rœðir þú um," segir Eyj-

ólfr, „sem þcr sé ókunnigt skaplyndi Helga

eðr pórarins ákafa, sonar hans." Gunnarr

segir: „Eigi ætla ek at ganga vagr fyrir skap-

lyndi þeira." Hann hljóp til nautanna, barði

ok elti út með sjónum sem gatan lá ok ofan

fyrir einstigi þat, er var við ána. Grímr var

úti staddr sonr Eyjólfs ok telgir kylfu. Hann
segir feðr sínum um nautin ok spurði, hvárt

engi maðr skyldi fylgja þessum manni. Eyj-

ólfr kveðsk letja hvern sinna manna at

fylgja honum. Grímr kvað engum tjóa mundu
at letja sik ok hljóp þegar eftir Gunnari með
kylfuna. En er Gunnarr kom í einstigit, var

þar fyrir pórarinn ákafi með fimtán menn
ok vilja þegar aftr reka nautin. Gunnarr sœk^
ir þá at í ákafa, en þeir ráða fast í mót. Helgi

sat á hesti fyrir útan ána ok eggjar þaðan
liðit. par vá Gunnarr pórarin ok tvá aðra,

en Grímr drap einn. Gunnarr kastaði steini
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fyrir brjóst Helga, svá at hann fell af baki

ok lömdusk bringspelirnir; fór hann við þat

heim ok lá í rekkju lengi. En meðan þetta

bar at, tók Eyjólfr söðul af hesti Gunnars

ok söðlar tvá hesta; hann bað þá Grím ok

Gunn,ar fara til póris, — „ok segið honum
þessi tíðendi," ok biðja hann ásjá. Eftir þat

fara þeir á pórisstaði ok sögðu honum til ok

leita ráðs við hann. pórir tók ekki mjök á

þessum tíðendum ok bað þó Grím fara til

sín. „En eigi vil ek taka við Gunnari," segir

hann, „því at þær einar spurnir hefi ek frá

honum, at hann hafi meiri verit i hreysti en

hamingju. En hér er svá mönnum varit, at

vér þurfum meir umbótamenn, en þá, at auki

vár vandræði." Grímr kveðsk við Gunnar
aldri skyldu skilja, „þvi at hann varð til þess

at reka skömm af oss ok var þat þó eigi minni

þín skylda en hans eðr mín." pá mælti pórir

við Guðmund son sinn, at hann skyldi fara í

Múla eftir fé ok mönnum. Er þá rekit allt

fé Eyjólfs á pórisstaði. Gunnarr rak ok þang-

at fjóra tigu geldinga, er Helgi átti. En pór-

ir vili eigi at síðr reka hann á brott. En
Grímr vill Gunnari fylgja, en Guðmundr
Grimi. Sá pórir þá, hvar komit var ok bað

þá alla þar vera, en kvað sér þungt hug
um segja, hversu til tœkisk, er bæði var

ván ófriðarins vestan ok sunnan. pat var
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nökkuru siðar, er synir Helga eggjuðu hann

til hefnda, Frakki ok Bljúgr; þeir bjuggu í

Frakkadal í Kollafirði. Kálfr ok Styrr váru

fylgdarmenn þeira; þeir váru allir á laun á

Hjölíum ok sátu um póri. peir urðu þess

varir, at pórir fór at skera mön á hrossum

sínum ok Guðmundr sonr hans með honum.

peir Frakki ok Bljúgr fóru til móts við þá ok

kom Bijúgr fyrst at. Hann lagði þeg&r til

póris, sem hann var at manskurðinum ok

hafði hengt skjöldinn á hlið sér. Lagit kom
í skjöldinn ok rendi af út ok kom á nára

hestinum, ok þar á hol. Fell hann þegar dauðr

niðr. En pórir snerisk við fast ok laust Bljúg

með skærahúsanum ok kom í ennit, en

hann fell á bak aftr ok varð hola fyrir hús-

anum. Bað hann þá Guðmund gæta hans.

pórir tók þá sverð sitt ok hljóp á mýrina
ok vá þar Frakka; hét þar síoan Frakkamýrr.

GuSmundr vá Bljúg í lœkinum, er síðan heit-

ir Bljúgslœkr. peir Kálfr ok Styrr tóku und-

an. pórir gat náð Styr á brekku uppi ok

drap hann; þar heitir nú Styrsbrekka. En
Guðmundr elti Kálf ofan í Kálfárgljúfr ok
dó hann þar. Ekki vill pórir bœta þessi víg,

en fyrir víg pórarins ákafa galt hann por-

geirsdal ok váru þeir Helgi þá sáttir at kalla.
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15. Bardagi í Króksfirði.

J?að verðr nú næst til tíðenda, at Gils

skeiðarnef tók sótt ok andaðisk; en mágar
póris buðu honum til erfis. peir buðu hon-

um ok at hafa slikt af búfé, sem hann vildi,

því at pórir þurfti þá mikils við um slátr-

fé, er hann hafði fjölment. pórir bjósk til

ferðar þessarrar ok Guðmundr sonr hans,

Keíilbjörn, Gunnarr, Grímr ok allir fóst-

brœðr J?óris. par var ok Gilli enn suðreyski.

peir váru tuttugu saman, er þeir riðu inn

með Gilsfirði. par fann pórir pórarin krók;

hann bað póri fara varlega. pá var sem mestr

fjandskapr með þeim Steinólfi, þvi at þeir

deiidu um Steinólfsdal. pórir bað pórarin

halda njósnum til, ef hann yrði varr við

nökkurar skipaferðir. Nú sat pórir at erf-

inu, en þeir feðgar i Óláfsdal sendu orð

Steinólfi, at hann léti póri þá eigi undan
komask. Steinólfr sendi orð Kjallaki ok son-

um hans, ok kómu þeir þann dag margir

saman, er pórir skyldi ríða frá erfinu. Gengu
þeir Kjallakr ok Steinólfr á róðrarskútu eina

mikla, er Steinólfr átti, við fjóra tigu manna,

ok reru til Króksfjarðarness ok stefndu fyrir

sunnan nesit. pórarinn krókr sá för þeira ok

grunar, at ófriðr muni vera; reið hann þegar

til Króksfjarðaroksafnarmönnum. peirÓláfr
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ok porgeirr gengu á skip við nökkurum
mönnum ok reru yfir Gilsfjörð ok lendu við

Langeyri út frá Gróstöðum, ok heldu þaðan

njósnum um ferðir póris. J?eir Steinólfr

lendu fyrir sunnan Króksfjarðarnes, ok sendu

sex menn upp undir múla; var þar Blígr ok

Arni, ok fjóra menn aðra; skyldu þeir það-

an hyggja at mannaferðum. pórir varð heldr

seinn frá heimboðinu. Hann dvaldisk í Garps-

dal um hríð. Vk gaf Halldórr Héðinsson póri

uxann Garp, er dalrinn var við kendr; vár

hann þá fimtán vetra gamall. En pórir gaf

Halldóri bauginn Brosunaut. Hann reið nú
ór Garpsdal ok kom á Gróstaði. Gróa hús-

freyja segir honum um skipin. pórir gaf

henni gullbaug; en hon sendi þegar mann í

Garpsdal at segja Halldóri, at meiri ván sé^

at pórir þurfi manna við. peir pórir riðu út

með hlíðum. J>á sá þeir sex menn vera fyr-

ír múlanum, vápnaðir. Litlu síðar sá þeir,

hvar þeir fóru, Kjallakr ok Steinólfr, neðan
frá skipi ok váru skjaldaðir. pórir bað sina

menn af baki stíga ok dró á sik glófana

Agnarsnauta ok vill nú fara höndum um þá,

en Vöflu-Gunnarr keyrir hestinn sporum
fram frá þeim ok reið ena neðri leið. Hann
sá sex menn fyrir sér. par váru þeir Blígr

ok Arni ok þeira félagar. peir réðu þegar í

mót honum. Gunnarr skaut spjóti til Arna
3*
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áðr hann hljóp af baki ok kom spjótit i fang

honuni ok þegar i gegnum hann. Eftir þat

hlaupa þeir at Gunnari, er eftir váru, ok

sœkir Gunnarr þá fimm. En þeir sá þá, hvar

þeir Óláfr ok porgeirr fóru neðan i brekk-

una inilli þeira póris ok hlupu þá fjórir

förunautar Blígs í liS með þeim, en Blígr

tók undan með rás ok fekk Gunnarr tekit

hann í mýri einni ok drap hann þar ok heit-

ir þar Blígsmýrr ok Blígssteinn þar sem hann
var kasaðr. í þann tíma finnask þeir pórir

ok porgeirr ok eru þar nítján hvárir; slær

þar þegar i bardaga ok snýr pórir at por-

geiri ok höggr til hans með Hornhjalta ok

kemr á öxlina ok sníðr af höndina fyrir ut-

an geirvörtuna. Óláfr íaðir hans stóð at baki

honum ok kom blóðrefillinn í brjóst hon-

um ok rendi ofan í kviðinn, svá ,at út fellu iðr-

in ok létusk þeir þar báðir feðgar af þessu

höggvi. Ketilbjörn varð þegar manns bani, er

þeir fundusk, ok í þessu kómu þeir Kjallakr

ok Steinólfr með þrjá tigu manna. pá kom
Gunnarr at ok barðisk alldjarfliga. pórir

bað sína menn hlífa sér ok gæta síns sem bezt.

Tóksk þá eigi mannfallit allskjótt. pá kom
Halldórr til liðs við póri við tólfta mann.

peir börðusk nú um hríð. Urðu menn sárir

af hvárumtveggjum, ok þá kómu njósnar-

menn þeira S t e i n ólfs ok segja, at eigi
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mundi færi menn riða inn fyrir Króksfjarð-

araiúla en fimm tigir; þeir segja ok mikit

lið riða frá Gróstöðum. pá kallar Steinólfr

á sína menn ok biðr þá halda til skipa ok

láta þau gæta sín. Snúa þeir Kjallakr þá

út undir bakkana ok til skipa sinna, en hinir

hlupu eftir þeim. Skipit var uppi fjarat. peir

Jósteinn hrundu fram skipinu, en porvaidr

bróðir hans helt upp bardaganum á eyrinni

við póri. Vöflu-Gúnnarr kom at þar er Jó-

steinn hafði flotat skipinu, ok hjó hann í

sundr í miðju við saxinu, en brýndi upp
skipinu. peir pórarinn koma þá á eyrina, er

porvaldr var fallinn ok flestir allir hans

menn. Hann bað menn hætta at drepa niðr for-

ystulausa menn: — „höldum heldr eftir þeim
Steinólfi ok látum nú sverfa til stáls með
oss." pórir kvað þá fyrr mundu ná skipum
sínum, en þeir yrði teknir. pórarinn kveðsk

eiga teinæríng — ,,er marga menn mun bera,

ok eltum þá suð'r yfir fjörð." pórir bað hann
ráða, en kveðsk svá hugr um segja, at þá
væri bezt at skilja. En pórarinn vill ekki ann-

at, en at fara eftir þeim. Reið hann heim til

skips við tuttugasta mann, en pórir gekk á

skip með nökkura menn. Menn póris váru

bæði sárir ok vígmóðir ok gekk seint róðr-

inn. En pórarinn sótti ákaft róðrinn ok hans

menn, er þeir váru hvíldir, ok drógu skjótt
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eftir þeim Steinólfi. Kjallakr bað þá eigi und-

an róa, at þeir hyrfi fyrir þat aftr, er eftir

sóttu, „því at vera kann, at þeir nenni eigi

at bíða hinna, er eftir róa, ok mætti áðr um-
skifti verða, áðr félagar þeira kæmi eftir."

Knútr bóndi á Knútsstöðum sá, at þeir Stein-

ólfr reru fyrir landit. Hann kendi skipit ok

sendir þegar menn i Fagradal ok stefndi

mönnum íil naustanna. Hann fór ok þangat

með sina menn. Steinólfr stillir svá til um
róðrinn, at þeir yrði mjök jafnskjótir til

lands ok pórarinn méð sínum mönnum.
Gengu þeir Kjallakr þegar upp frá skipi ok

námu staðar á ströndinni. pórarinn eggjar

þá sina menn til uppgöngu; váru þeir tutt-

ugu, en þeir Steinólfr hálfr þriði tigr. par

varð harðr bardagi á eyrinni ok er þeir

höfðu skamma stund barizk, kom Knútr við

fimtánda mann ok veitti Steinólfi ok sneri

þá skjótt mannfallinu á hendr þeim pórarni

ok fell hann þar ok níu menn með honum,
en fimm af Steinólfi. peir hlupu á kaf, er

eftir váru, ok tóku þeir pórir þá af sundi,

er þeir kómu ef tir ok drógu upp í skip sitt.

peir Gunnarr ok Ketilbjörn vildu þegar at

landi leggja; en pórir bannar þeim ok heldr

Gunnari, en Ketilbjörn hljóp i framstafn á

skipi Steinólfs ok dró at sér. Skutu þeir þá
við forkum ok fluttusk frá landi. peir Stein-
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ólfr hlupu þá ofan á fjöruna ok eggja J?óri

upp at ganga á land; en hann kvað þeim

meira mundu fyrir verða — „at standa yfir

höfuðsvörðum mínum". Reri hann þá vestr

yfir fjörð með bæði skipin, en hinir þóttusk

eigi skipakost til hafa at róa eftir þeim.

pórir lendi við Langey'ri, ok lágu þar níu

menn dauðir ok allir af Óláfsdœlum. por-

valdr var grœðandi ok var i brott fluttr. Sex

menn váru þar dauðir, er þeir höfðu fyrst

fundizk. En lið þat, er Steinólfr hafði sét

margt fara frá Gróstöðum, þat váru naut Gró

ok breiddi hon klæði á hornin. En mannföll

þessi eru sögð eftir kumlum þeim, er fundin

eru, þar er bardagarnir hafa verit. Eftir þessi

tíðendi fór pórir heim til bús síns ok fóru

þá menn i millum ok varð griðum á komit

um síðir. Eigi var þessi sætt i saksóknir

fœrð, því at þessi tíðendi urðu fyrr en Úlf-

Ijótr flutti lög til íslands út.

16. Gunnarr vá Hrómund.

pórir sat í búi sínu ok hafði fjölmenni

mikit. Kvikfé hans gekk mjök i landi Hró-

mundar í Gröf, en þar fyrir var pórir þvi

vanr, at hann gaf Hrómundi gelding hvert

haust, en lamb á várum. pat fé varð gamalt
ok gekk með mörkum póris. pat var eitt
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haust, at pórir vandar um við rétt, ok varð

þeim at orðum. En er Vöflu-Gunnarr heyrði

orð þeira, hljóp hann upp at Hrómundi ok

hjó til hans ok varð þegar at vígi. pessu varð

pórir svá reiðr, at hann rak Gunnar í brott

ok fór hann þá í Múla til þeira Gríms. En
þeir gáfu honum bólstað í porskafjarðardal,

þar er nú heitir á Gunnarsstöðum ok gerði

þar bú, en var stundum með Ketilbirni.

17. Styrkárr sótti póri heim.

pormóðr hét maðr norðlenzkr. Hann
stökk norðan fyrir víga sakir. Hann kemr
á Hjalla til Helga ok skorar á hann til vist-

ar. En Helgi játti at taka við honum, ef hann
sætti áverkum við póri, ef hann kæmi í fœri.

pessu játar pormóðr. En þat var litlu síðar,

er pórir reið Kinnskæ enum gamla yfir

porskafjörð. pormóðr var við sétta mann,

ok var fólginn í þangi þar er pórir skyldi

á land ríða, ok er hann reið af vaðlinum,

hljóp pormóðr upp ok lagði til hans, ok

kom lagit í síðu hestinum ok hljóp millum

rifjanna. pórir hljóp af baki hestinum; en

hestrinn œrðisk ok hljóp út á sjóinn. pórir

brá sverði ok hjó pormóð banahögg. pá
hlupu þeir Helgi ofan í fjöruna ok skaut

pórir spjóti í gegnum þann, er fyrstr fór.
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En er þeir Helgi sá, at íveir eru fallnir, snýr

þá síns vegar hverr þeira. pórir hljóp eftir

Helga ok elti hann út til Kálfár ok vá hann

undir Helgasteini út frá Hjöllum. Eftir þat

fór pórir heim. par heitir nú pormóðstangi,

er hann fell við sjóinn, en Hesttangi þar er

Kinnskær kom á land. pörir var nú varr um
sik ok lét upp halda virkinu. pá lét puríðr

drikkinn gera rekkju gagnvert durum ok

kvað sér þá mundu fátt á óvart koma. Eigi

sættusk þeir Styrkárr ok pórir á víg Helga.

En þat var nökkuru síðar, at Styrkárr gekk

á skip með húskarla sína tíu. par var Kerling

í för með þeim, dóttir hans. pau fóru leyni-

liga suðr yfir porskafjörð ok kómu á Hof-

vStaði til Halls. Styrkárr skorar á hann til

liðs. Halír brásk við skjótt ok fór þegar við

fimtánda mann. peir váru nú allir saman
sex ok tuttugu. Kerling hafði ráð fyrir liði

þeira ok hon hafði huliðshjálm yfir skipinu,

meðan þau reru yfir fjörðinn til pórisstaða.

pau gengu frá skipi ofanverða nátt ok gekk

Kerling fyrst í virkit, því at þegar spratt upp
lássinn fyrir henni, er hon kom at; ok er

hon kom í virkit, hljóp at henni gyltr mikil

ok svá hart í fang henni, at hon fór öfug

út af virkinu ok í því hljóp upp puríðr drik-

kinn ok bað póri vápnask, segir, at ófriðr var

kominn at bœnum. peir pórir hlupu upp
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ok klæddusk. Tóku vápn sín ok váru tólf

saman. Teksk þar bardagi í virkinu. peir

pórir urðu sárir mjök, því at vápn þeira bitu

ekki. J?á sá puríðr drikkinn, at Kerling fór

um völlinn at húsbaki, ok hafði klæðin á

baki sér uppi, en niðri höfuðit, ok sá svá

skýin á milli fóta sér. puriðr hljóp

þá út af virkinu ok rann á hana ok

þreif i hárit ok reif af aftr hnakkafill-

una. Kerling tók i eyra puríði báðum
höndum ok sleit af henni eyrat ok alla kinn-

filluna ofan, ok i því tóku at bíta vápn póris,

ok urðu þá mjök skeinusamir. Fellu þá sumir

menn Halls 9 en sumir flýðu ofan ór virkinu.

Börðusk þeir þá á leiðinni ofan til sjávarins.

En svá lauk, at þeir kómusk á skip um síðir;

en eftir lágu fimm menn, en tveir fellu af

póri. pær puríðr ok Kerling váru báðar óvíg-

ar. Eftir þat leitar Hallsteinn um sættir með
þeim Styrkári ok póri. Varð þat at sætt, at

víg þeira Heíga skyldu á standask heimsókn

ok fjörráð við J?óri. Síðan var saman jafnat

mannalátum öðrum ok bœttr skakki. Hallr

var ekki í þessi sætt ok ferr hann suðr yfir

fjörð; er hann í Fagradal með Steinólfi am
hríð. peir bera nú saman ráð sín, ok gaf Hallr

þat ráð til, at þeir sæti um líf Ketilbjarnar.

Kvað hann þá mest aðra hönd af J?óri, ef

honum yrði nökkut. Heldu nú njósnum um,
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hvern tíma Ketilbjörn væri heima í Tungu.

En þat var háttr Ketilbjarnar, þá er hann
var heima, at hann helt njósnum ofan til

Bœjar. Með honum var Ásmundr Naðrsson

ok Vöflu-Gunnarr.

18. Drepiim Ketilbjörn.

En um haustit litlu fyrir vetrnætr fengu

þeir Steinólfr ok Hallr njósn af því, at Ketil-

björn var heima. peir gengu þá á skip fimtán

samán: Steinólfr ok Hallr, Loðinn ok Galti

fylgdarmenn þeira. J?eir róa vestr yfir fjörð

ok íendu í Laxárós. J?ar kom til móts við

þá Grímr af Völlum ok Hergils sonr hans.

peir váru tíu saman. peir fóru upp til Tungu
um nóttina ok varð engi maðr fyrr varr

við 9 en þeir höfðu tekit bœinn á þeim. par

var fyrir Ketilbjörn ok Ásmundr Naðrsson

ok þrír menn aðrir. Gunnarr hafði riðit áðr

um daginn vestr á pórisstaði, ok er hann
var þar kominn, spyrr pórir, hvaðan hann
væri at kominn. „Frá Ketilbirni," segir hann.

„Ekki ertú auðnumaðr," segir pórir, „því at

svá dreymdi mik í nótt, at hann mundi þurfa

manna við." Gunnarr segir: „pat þykki mér
undarligt, er þú sitr heima, kappi slíkr, sem
þú þykkisk vera, en enn kærsti vinr þinn eigi

í hlut ok þurfi manna við." pórir segir: „Hafa
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sk
tal góð ráð, ]>ó at ór refsbelg komi." Bað

hann þá taka Kinnskæ enn unga; riðu þeir

þaðan sex saman um nóttina, pórir ok Guð-
muncir, ok Kinnarsynir tveir ok Vöflu-Gunn-

arr; en ór Múla fór Grimr ok þrír menn
aðrir. peiv riðu nú tíu um nóttina suðr yfir

porskafjörð. Nú er at segja frá Retilbirni,

at þeir fundu eigi fyrr, en húsin váru tekin

á þeim. peir Ásmundr tóku vápn sin. Gekk
Retilbjörn út í dyrrin ok sá, at eldr var bor-

inn at durum. Hann spyrr, hverir fyrir eld-

inum ætti at ráða. Steinólfr kvaðsk fyrir

eldi ráða. Retilbjörn mælti: „Hér mun þér

þykkja skapligr fundr várr; eða skal nökk-

urum mönnum leyfa útgöngu? 66
Steinólfr bað

konur út ganga en ekki fieira. Eftir þat gengu

þær út, en eldr tók at leika húsin. peir Ás-

mundr ok Keíilbjörn gengu undan einn vegg

ok kómusk þar út; hlupu þeir Steinólfr ok

Hallr þangat ok slógu hring um þá. par

váru þegar drepnir þrír menn af Retilbirni;

en hann vá tvá menn. Ásmundr hljóp at

Halli ok hjó til hans; en maðr hljóp fyrir

hann ok fekk sá bana. pá hljóp Ásmundr út

yfir mannhringinn, en Retilbjörn annan veg.

Hallr hljóp eftir Ásmundi ok hans félagar,

en Steinólfr eftir Retilbirni. Ásmundr hljóp

á hól einn ok varðisk þaðan. peir Hallr gengu

upp á hólinn, en Ásmundr réð í mót ok hjó
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til Halls; hann brá viö skildinum. pá hjó

einn af Halls mönnum til Ásmundar ok kom
á hjálminn. Hann rasaði við höggit, ok lagði

sverSinu til þess, er hjó, ok þegar i gegnum
hann. Eftir þat hjó Hallr til Ásmundar, ok

kom á hálsinn, svá ,at af tók höfuðit; var

hann þar dysjaðr ok heitir þar Ásmundar-
hváli. En Ketilbjörn hijóp út til árinnar; en

þar var svá háttat, at steinn stóð í ánni ok

var Ketilbjörn þar vanr at hlaupa á stein-

inn ok þaðan yfir ána, en þat var eigi ann-

arra manna hiaup. pat heitir síðan Ketii-

bjarnarhiaup. peir Steinóifr runnu eftir hon-

um til árinnar. Ketilbjörn hljóp á steininn

ok gat eigi festan sik á steininum; hljóp

hann þá aftr yfir ána, ok í því kom Stein-

ólfr at, hjó á fótinn, svá at af tók í ökla-

liðnum. Ketilbjörn fell eigi við höggit ok
hnekti þá í mót þeim ok vá tvá áðr hann
feil. Eftir þat fóru þeir Steinólfr heim til

bœjarins ok fundusk þeir Hallr þar. peir

rændu þar fé nökkuru ok fóru síðan ofan

með ánni ok ætla til skipsins. pórir kom í

Tungu litlu síðar en þeir Steinólfr váru

brott farnir. Varð hann þá viss þeira tíð-

enda, er þar höfðu gerzk. pórir varð allreiðr

ok keyrði hestinn sporum i ákafa ok svá

hverr at öðrum. pórir varð skjótastr. Hann
gat farit fjóra menn af liði Steinólfs ok drap
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þá alla; en er hann kom á bakkana, váru

þeir Steinólfr á skip komnir. pórir eggjar

Steinólf á land at ganga. „Nú munu vér

herma orð yður, at þar skal meira fyrir

verða at hefna Ketilbjarnar, en at vér gang-

im á land upp undir vápn yður." pórir

mælti: „Ek veit eigi, hvers mér verðr af auð-

it um hefnd eftir Ketilbjörn; en hafa skal

ek viija til." peir Steinólfr reru út til Króks-

fjarðarness. pórir sneri á Völustaði í Kambs-
heiði; þar bjó Heimlaug völva. pórir gaf

henni fingrgull ok bað hana liðveizlu ok

ráðagjörðar. Hon lagði þat til ráðs, at hann
fari fyrst at heygja Ketilbjörn, en kveðsk

mundu gera honum njósn, ef hon frétti nökk-

ut til tíðenda. pórir gerði sem hon lagði ráð til.

peir Steinólfr lágu undir Króksfjarðarnesi,

þar til er pórir reið aftr. Gengu þeir Grímr

þar af skipi; fór Grímr heim, en Hallr í Bœ.

pá sendi Heimlaug orð póri fram í Tungu,

at Grímr var heim kominn. Riðu þeir pórir

þá á Völlu, ok brutu þar upp hurðir; gengu

inn siðan. peir Grímr fengu vápn sín ok

vörðusk drengiliga; var þar en harðasta at-

sókn, því at pórir var allreiðr ok lauk svá,

at Grímr fell ok húskarlar hans tveir, en

Hergils sonr hans komsk út um laundyrr ok

varð Gunnarr varr við ok hljóp eftir, ok vá

hann, þar er nú heita Hergilsgrafir. Eftir
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þat riöu þeir pórir í brott, ok er þeir váru

skamt komnir, sá þeir þrjá menn ríða frá

Bœ ok var einn í blári kápu. pat var Hallr,

Loðinn ok Galti. pórir keyrir þegar hest-

inn sporum, er hann sá þá ok riðr frá sin-

um mönnum. Hann gat farit þá hjá Stein-

ólfsdal ok varð þó eigi höggfœri við Hall.

pórir skaut eftir honum spjóti, ok kom í

söðulbogann, ok þegar i gegnum, ok svá í

bak Halli. Hann snaraðisk við ok kipti i brott

spjótinu. pá hjó Galti til póris; en Hallr reið

undan sem hann mátti. pórir hljóp þá af baki,

ok er svá sagt, at hann hamaðisk þá et fyrsta

sinn. Galti var ok hamrammr ok var þeira

atgangr enn harðasíi. Fór Galti þá undan,

en pórir sótti eftir. Loðinn þóttisk engan

hlut at mega eiga, ok reið hann eftir Halli;

en þar kom, at pórir bar af Galta. par heit-

ir nú Galtardalr. pá hljóp pórir á hestinn

ok var mjök móðr. Hann reið þá at leita

Halls ok fann hann örendan við túngarð á

Hofsíöðum. Hann hafði látizk af sári því,

er pórir hafði veitt honum, ok fallit þar af

baki. pórir fór til móts við félaga sína; riðu

síðan heim vestr yfir porskafjörð. Hann
bauð Hyrning sætt eftir feðr sinn; en hann
tók því vel. Fór hann á Hofstaði ok tók þar

við búi ok var hann betrfeðrungr; var hann
aldi'i í mótgangi við póri.
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19. Bardagi póris ok Steinólfs.

Steinólfr sat í búi sínu ok þóttisk þungar

fréttir hafa um fjörðinn. Hann var svá varr

uni sik, at hann var aldri fyrir vestan fjörð

nætrgestr; hann setíi annan mann fyrir búit

í Bœ, &t annask þar um. pórir sat nú um
kyrt, ok var honum allmikill hugr á at finna

Steinólf, en þóttisk eigi föng á hafa, at sœkja

hann suðr um fjörð fyrir liðsafla sakir. pat

var eitt haust, at Steinólfr fór sunnan yfir

fjörð. peir váru tiu á skipi ok ætia þegar

aftr. En er þeir váru vestr komnir, hljóp á

útsynningr með stormi, ok máttu þeir eigi

þann dag aftr fara. En þá er Heimlaug völva

vissi þat, sendi hon mann til póris ok bað

hann skjótt við bregða, ef hann vildi Stein-

ólf finna, en hon kvaðsk mundu ráða, at

vöðrit felli eigi. pórir reið þegar heiman, ok

vill eigi mönnum safna, því at hann hugði,

at þá mundi njósnir koma Steinólfi, ef nökk-

ur dvöl yrði á. peir fóru heiman með hon-

um: Guömundr sonr hans ok Vöflu-Gunnarr

Kinnarsynir tveir. puríðr móðir þeira segir,

at meir vf
ar ferð sjá ger með ráði Heimlaug-

ar en sínu, at fara við svá fá menn í hendr

Steinólfi. pórir kvað nú eigi at síðr fara

skulu. peir fóru heiman átta, ok Vafspjarra-

Grímr ór Múla ok maðr með honum. En er
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þeir kómu suðr yfir porskafjörð, sendi pór~

ír orð Óttari fóstbróður sínum í Másdal.

Hann kom til hans við annan mann. peir

riðu tólf inn íil Steinólí'sdals. En þeir Stein-

ólfr höfðu farit tíu tii at festa hey upp í

dalinn, en aðrir tíu váru heima. Heyit stóð

víða um daíinn ok váru þeir mjök dreift um
dalinn. En er þeir pórir sá, hvat þeir höfð-

usk at, skildusk þeir i reiðinni til at henda

þá. Váru þá hleypingar miklar. Steinólfr kall-

ar á sína menn, ok bað þá heim halda til Bœj-
ar ok láta húsin gæta sin, ok er þeir kómu
heim at túngarði, verða þeir tóíf; kvaðsk

Steinólfr þá eigi lengra renna vilja; höfðu

þá látizk fimm menn Steinólfs. peir kómu
fyrst eftir Kinnarsynir, Gunnarr ok þrír

menn aðrir. pórhallr hjó þegar til Stein-

ólfs ok kom á fótinn; var þat mikit sár. En
Steinólfr lagði til hans ok kom á hann miðj-

an. pórhaílr gekk á lagit upp at höndum hon-

um ok hjó enn til hans ok veitti honum mikit

sár. í því kom pórir at, ok váru þá fallnir

þrír menn af þeim pórhalli. pórir barðisk þá
djarfliga. En þenna sama dag reið Atli sonr

Úlfs ens skjálga norðan yfir heiði við tólfía

mann. Hann varð varr við fundinn ok

fór til ok réð þegar til meðalgöngu, ok

kvaðsk þeim veita mundu, er at hans orðum
vildi gera, ok þar kom, at hann fekk skilit

4
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þá, því at hvárirtveggju váru mjök sárir.

par létusk fimm menn af póri, en fimtán

af Steinólfi. J?ar heitir Grásteinsdœld, er

þeir börðusk, upp frá Bœ. Atli fylgir þeim
Steinólfi heim í Bœ ok váru bundin sár þeira.

peir pórir riðu vestr heim ok váru allir sár-

ir ok engi maðr komsk ósárr af þeim fundi.

Um daginn eftir fór Steinólfr heim suðr til

Fagradals, ok lá lengi í sárum um h&ustit

ok greri seint. En um vetrinn sló i verk, ok

rifnuðu aftr, þá er gróin váru, ok dó hann

af þeim sárum. pórir h&fði ok mjök sárr

orðit, ok greru hans sár skjótt. En eftir þenna

fund tók pórir skapskifti; gerðisk hann þá
mjök illr viðfangs. pat haust hurfukisturþær,

er hann hafði gera látit at Valshellis gulli,

ok vissi engi síðan, hvat af þeim var orðit

20. Utanför Guðmundar, Gunnars ok Gríms.

Nú er frá því at segja, at til hefnda eftir

Steinólf var porsteinn sonr hans ok þeir feðg-

ar Sleitu-Björn ok pjóðrekr, dótturson

Steinólfs. Atli Olfsson leitaði um sætt með
þeim ok vildu Saurbœingar eigi sættask ef

eigi fœri þeir útan, er mest höfðu gengit at

ví^um þeim. pórir vildi eigi útan fara. Var

Steinólfr bœttr fé miklu. En Guðmundr ok

^etfsssss-s*^ 0AMPBELL
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Vafspjarra-Grímr, Vöflu-Gunnarr ok Óttarr

skyldi útan fara ok vera brott lengi*

(þeir?) gátu eigi fylgt honum o ** er

hann sá bardagann (hama)ðisk hann, en er

hann kom ofan á fjöruna, þá fell Steinn

niðr (ok váru?) *** vörðusk af skipinu.

En er þeir sá póri hlaupa ofan á fjöruna,

hlupu þeir allir ór skipinu til móts við hann

ok gerðu þeir þá allharða hríð. pau Kerling

ok Styrkárr sóttu bæði at póri, en porgils

í öðrum stað. pá kómu at förunautar póris

ok urðu þá Djúpfirðingar ofrliði bornir. peir

sóttusk fast, porsteinn ok prándr, ok varð

hvárrtveggi mjök sárr. porgils varðisk all-

drengiliga, en fell þó fyrir þeim Gunnari ok

Grími. par fell ok Styrkárr ok sjau menn
aðrir af prándi. Sex menn fellu af póri. En

* Hér endar mál neðst á síðu. Næsta síða aftast

í örk (31. bls.) er gerskafin og vantar þvi með
öllu það, sem þar hefir staðið. Þá er fyrsta blað

næstu arkar skafið á fremri siðu, en eigi virðist

vanta blað eða blöð í milli. Þessa siðu hafa þeir

lesið að mestu, dr. Guðbrandr Vigfússon og dr.

Kálu-nd. Er þar á endi sögunnar og prentaðr hér
eftir útgáfu dr. Kálunds.

** Hér eru tvö eða þrjú orð ólæsileg.

Hér vantar i. ólæsilegt.
* * *
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sumir flýðu ísfirðingar, hverr þeira er und-

an komsk. pórir elti K e r 1 i n g upp með
firðinum til þess er fyrir þeim varð gil mikit.

Steyptisk Kerling ofan i einn mikinn fors,

en pórir kastar eftir henni hellusteini mikl-

nm ok kom á milii fóta henni ok þar létsk

hon. Heitir þar siðan Kerlingar-gil ok Kerling-

ar-eyrr ok þar hefir jafnan siðan reimt þótt.

peir Guðmundr félagar urðu sárir nökkut

ok fóru þeir útan um sumarit sem ætlat var,

ok er mikil saga af þeim í Noregi frá við-

skiftum þeira Ölvis hnúfu. peir prándr ok

porsíeinn urðu báðir grœddir at heilu ok

sættusk þeir pórir ok prándr um þau mála-

ferli, er þar höfðu gerzk þeira í milli. —
pórir bjó á pórisstöðum langa ævi ok átti

annat bú i Hlíð. Hann gerðisk illr ok ódæll

viðskiftis æ þvi meir er hann eldisk meir.

pat var sagt eitthvert sumar, at Guðmundr
sonr hans h&fði fallit i bardaga, en þat hafði

þó logit verit. póri brá svá við þessi tiðendi,

er hann frétti, at hann hvarf á brott frá búi

sínu ok vissi engi maðr, hvat af honum væri

orðit eðr hann kom niðr, en þat hafa menn
fyrir satt, at hann hafi at dreka orðit ok

hafi lagizk á gullkistur sínar. Helzk þat ok

lengi síðan, at menn sá dreka fljúga ofan

um þeim megin frá pórisstöðum ok Gull-

fors er kallaðr ok yfir fjörðinn í fjall þat,
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er stendr yfir bœnnm í Hlíð. Atli sonr hans

tók fjárvarðveizlu efíir hann ok bjó á póris-

stöðum ok þokkaðisk vel nábúuiii sínum.

Ok lýkr þar þessi sögu (frá porskfirðing-

um)

.



Viðauki.

I. Úr Landnámabók.

Maðr hét prándr mjóbeinn; hann fór tii

íslands með Geirmundi heljarskinn; hann
var æítaðr af Ögðum. prándr nam eyjar fyr-

ir vestan Bjarneyja-flóa ok bjó í Flatey.

Hann átti dóttur Gils skeiðarnefs. peira sonr

var Hergils hnappraz, er bjó í Hergilsey.

Dóttir Hergils var pórkatla, er átti Már á

Reykjahólum. Hergils átti pórörnu dóttur

Ketils ilbreiðs. Ingjaldr var sonr þeira, er

bjó í Hergilsey ok veitti Gísla Súrssyni; fyr-

ir þat gerði Börkr enn digri af honum eyj-

arnar, en hann keypti Hlíð i porskafirði.

Sonr hans var pórarinn, er átti porgerði dótt-

ur Glúms Geirasonar; þeira sonr var Helgu-

Steinarr. pórarinn var með Kjartani í Svina-

dal, þá er hann fell. pá bjó prándr mjóbeinn

í Flatey, er Oddr skrauti ok pórir sonr hans

kómu út. peir námu land í porskafirði; bjó
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Oddr í Skógum, en pórir fór útan ok var í

hernaði. Hann fekk gull mikit á Finnmörk;

með honum vóru synir (var sonr, H a u k s-

bók) Halls af Hofstöðum. En er þeir kómu til

Islands, kallaði Hallr til gullsins ok urðu þar

um deilur mikíar. Af því gerðisk porskfirð-

inga saga. Gull-pórir bjó á pórisstö'ðum;

hann átti Ingibjörgu dóttur Gils skeiðarnefs

ok var þeira sonr Guðmundr (Sigmundr

H b.). pórir var et mesta afarmenni. (II, 19.).

Kjallakr enn gamli átti Ástriði dóttur

Hrólfs hersis. (II. 11.).

Steinólfr enn lági, sonr Hrólfs hersis af

Ögðuin, nam land inn frá Klofasteinum til

Grjótvallarmúla ok bjó í Fagradal á Stein-

ólfshjalla. Steinólfr átti Eirnýju piðr-

andadóttur; porsteinn búandi var sonr þeira,

en Arndís en auðga var dóttir þeira. — —
Steinólfr nam ok Steinóifsdal i Króksfirði.

Sléttu-Björn hét maðr; hann átti puríði dótt-

ur Síeinólfs ens lága; hans sonr var

pjóðrekr, er átti Arngerði dóttur porbjarnar

Skjalda-Bjarnarsonar; þeira sonr var Víga-

Sturla ok Knöttr, faðir Ásgeirs, ok por-

björn ok pjóðrekr. Óláfr belgr, er Ormr
enn mjóvi rak á brott ór Óláfsvík, nam Belgs-

dal ok bjó á Belgsstöðum, áðr þeir pjóðrekr

ráku hann á brott. Síðan nam hann inn frá

Grjótvallarmúla ok bjó í Óláfsdal; hans sonr
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var porvaldr. Giis skeiðarnef nam Gils-

íjörð milli Óláfsdals ok Króksfjarðarmúla.

Hann bjó á Kleifum; hans sonr var Heðinn
faðir Halldórs Garpdalsgoða, föður porvalds

í Garpsdal, er átíi Guðrúnu Ósvífrsdóttur.

— — pórarinn krókr nam Króksfjörð tii

Hafrafells frá Króksfjaröarnesi Hann deiidi

um Steinólfsdal við Steinólf enn lága ok reri

eftir honum með tíunda (tuttuganda Hb.)

mann, er hann fór ór seli við sjaunda mann;
þeir börðusk við Fagradaisár-ós á eyrinni;

þá kómu menn til frá húsi at hjálpa Stein-

ólfi. par fell pórarinn krókr ok þeir fjórir,

en sjau menn af Steinólfi. par eru kuml
þeira. (II, 21., 22.).

porbjörg knarrarbringa var önnur dóttir

Gils skeiðarnefs. Herfiðr hét sonr hans, er

bjó í Króksfirði. Úlfr enn skjálgi, sonr Högna
ens hvíta, nam Reykjanes allt, milli porska-

fjarðar ok Hafrafells. Hann átti Björgu dótt-

ur Eyvindar austmanns, systur Helga ens

m&gra; þeira sonr var Atli rauði, er átti por-

björgu systur Steinólfs lága. [Jörundr

hét sonr ÍJIfs ens skjálga. (Vantar í Hauks-

bók)].

Hallsteinn sonr pórólfs mostrarskeggs

nam porskafjörð ok bjó á Hallsteinsnesi.

Hann blótaði þar til þcss, at pórr sendi hon-
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um öndvegissúlur; eftir þat kom tré á land

l&ans, þat er var þriggja alna ens sjaunda

íugar ok tveggja faðma digrt; þat var liaft

lil öndvegis-súlna, ok eru þar af gervar önd-

vegissúlur nær á hverjum bœ um þverfjörð-

una. par heiíir nú Grenitrésnes, er tréit kom
á iand. — — Hallsteinn átti Ósku dóttur

porsleins rauðs; þeira sonr var porsteinB

ísurír]. (II, 22.).

porbjörn loki hét maðr, sonr BöðmóSs ór

Skut. Hann fór til íslands ok nam DjúpafjörS

©k Grónes til Gufufjarðar. Hans sonr var por-

gils á porgiIsstöSum í Djúpafirði. (II, 23.).

II. Úr Halfdanar sögu Eysteinssonar.

penna tíma réS fyrir Aldeygjuborg konungr

sá, sem Hergeirr hét. Hann var viS aldr. ís-

gerðr hét kona hans; hon var dóttir HlöSvers

konungs af Gautlandi. BrœSr hennar vóru

þeir Sigmundr, er var stafnbúi Haralds kon-

ung ens hárfagra, ok Oddr skrauti faSir Guli-

póris, er getr í Landnámabók á íslandi.

(Upphaf 2. kap.).

pat er nú at segja af Halfdani, at hann
býsk til Noregs ok fór Sigmundr meS hon-

um ok Oddr skrauti bróSir hans. Oddr
skrauti gerSisk landvarnarmaSr Halfdanar

ok var enn mesti hreystimaðr. Hann fór tíl
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Islands í elli sinni ok er þar mikil ætt frá

honum komin. (Brotúrupphafi
2 5. kap.).

í þenna tíma réð sá konungr fyrir Gest-

rekalandi ok öllum rikjum þar fyrir austan

Kjöl, er Agnarr hét. Hann átti Ednýju systur

Háreks heitins Bjarma-konungs. pau áttu tvá

sonu; hét annarr Raknarr en annarr Valr,

peir váru víkingar ok lágu úti i Dumbshafi
ok herjuðu á jötna. Raknarr átti skip þat,

sem Raknars-slóði var kallaðr; þat var tírœtt

at rúmatali. pat hefir verit mest langskip

gert í Noregi, annat en Ormr enn langi. pat

var skipat allra handa illmönnum; þar váru

fimtán skœkju-synir í hverju hálfrúmi.

Raknarr lagði undir sik Hellulands-óbygðir

ok eyddi þar öllum jötnum. Valr bróðir hans

lá í Dumbshafi ok er mikil saga af honum.
peir brœðr þóttusk rétt komnir til Bjarma-

lands, eftir Hárek frænda sinn. Valr átti tvá

sonu; hét annarr Köttr en annarr Kisi. peir

váru stórir menn ok sterkir. Valr hafði drepit

Sviða ok lagið undir sik Kirjala-botna. Hann
hafði fengit svá mikit gull, at þess kunni

engi marka tal ok tók hann þat af Svaða

jötni, er bjó í fjalli ^ví, sem Blesanergr heitir;

þat er fyrir norðan Dumbshaf. Svaði var

sonr Ása-pórs. Valr átti sverð þat, sem Horn-

hjalti hét. pat var mjök gulli búit ok nam
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aldri í höggi stað. peir Halfdan ok Sigmundr

koma nú austr til Bjarmalands ok halda

fréttum til, hvar Valr er, ok fundu hann
íyrir norðan Gandvík ok sló þar þegar í

bardaga. Tveir menn eru nefndir með Sig-

mundi; hét annarr Haukr en annarr Gaukr.

peir váru stafnbúar á skipi hans. Agrtarr

sonr Raknars lagði skipi sínu á mót Halfdani

ok váru þeira viðskifti all-hraustlig. peir

Haukr ok Gaukr léku lausir við ok lögðu

at þeim skipum, sem yzt váru ok hruðu þau

öll. Valr hljóp upp á skip til Sigmundar ok

þeir Köttr ok Kisi með honum ok ruddusk

um fast. Valr hjó til Sigmundar ok klauf

íyrir honum allan skjöldinn. Sverðit kom á

fótinn utarlega ok tók af tvær tærnar. Sig-

mundr hjó á móti. Valr hafði gulldan hjálm

ok kom sverðit í hann ok stökk i sundr undir

hjöltunum. Valr var þá búinn til höggs ok

stóð keikr. Sigmundr hljóp á hann ok hratt

honum á bak aftr út fyrir borðit ok fór

liann niðr til grunns. En er hann kom upp
ór kafinu, drógu menn hans hann upp í eitt

skip. peir hrukku nú ofan af skipinu, Köttr

ok Kisi. En er þeir kómu í sitt skip, þá lagði

at þeim Oddr skrauti ok Gaukr ok Haukr
ok varð þar hörð sókn með þeim. En með
því, at Valr var upp gefinn, þá flúðu þeir

einskipa, en Oddr lagði eftir þeim ok elti þá
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tii lands, þar sem á mikil feil af björgom
ofan ok fram í sjó. Vaír var i ferð meö þeim.

Hann greip upp gullkisíur tvær; þær váru

svá þungar, at tveir menn höíðu nóg at bera

þær. Oddr hljóp eftir honum, en er þeir kómu
at forsinum, steypti Valr sér ofan í hann
ok skildi svá meö þeim. pá kómu þeir at,

Köttr ok Kisi, Gaukr ok Haukr. Ok sem þeir

'kómu aí forsinum, þá greip Köttr Hauk, en

Kisi Gauk ok steyptusk með þá ofan í forsinn

ok drápu þá báða. Hellir siór var undir fors-

inum ok köfuðu þeir feðgar þangat ok lögö-

usk á gullit ok urðu at flugdrekum ok höfðu

hjálma á höfðum, en sverð undir bœgslum.

Ok lágu þeir þar til þess, at Gull-pórir vann

forsinn. Sneri Oddr þá aftr einn saman. peir

Halfdan ok Sigmundr höfðu þá drepit alla

vikingana, en Agnarr flýði einskipa. Hann
kom íil Hálogaíands ok var enn mesti spell-

virki. Hann dró saman fé mikit ok at síðustu

gerði hann sér haug mikinn ok gekk þar í

kvikr sem faðir hans hafði gert, með alla

skipshöfn sína ok trylldisk á fénu. (2 6.

kap.)-

III. Úr íslenzkum þjóðsögum.

Gull-pórir. Um hann fara enn ýmsar sög-

ur á Vestrlandi. pað er sagt, að hann hafi
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barizt við ísfirðinga á Hvanneyri i Djúpadal;

af þeim fundi dregr ísfirðingagil og Breið-

firðinganes síðan n,afn sitt, því að þeir, sem
fallið faöfðu af Breiðfirðingum, vóru heygðir

á nesinu, og faafa þar fundizt ýmsar forn-

menjar síðan, þegar þar hefir verið grafið.

Á þessum fundi er mælt, að báðar hendr

faafi verið höggnar af Gull-póri, ok hafi faann

þá steypzt í fors einn í dalnum, sem siðan

heitir Gull-póris-fors. Sumt af auðæfum sín-

um bafði pórir með sér i forsinn, en sumu
hafði hann áðr komið fyrir i Gull-póris-keldu

hinum megin fjarðarins. pó fer nokkuð
tvennum sögum um þetta, þvi að aðrir segja,

að pórir hafi ekki látizt af þessum fundi,

heldr öðrum. ísfirðingar höfðu fengið mann
til þess að njósna, hvernig þeir gæti bezt

komizt að póri, og njósnarmaðrinn hafði

sagí þeim, að pórir gengi oft aleinn yfir

hjalla nokkurn í Djúpadal að forsinum. par
gerðu ísfirðingar honum fyrirsáír, og vóru

þeir saman 30. pórir var þar við annan mann,
en alt um það varðist hann þeim lengi. En
loksins, þegar sár bárust á póri og höggnar

vóru af faonum báðar hendr, tók hann upp
heliu mikla og þunga, og undan henni kist-

ur tvær, stakk handleggsstúfunum i hring-

ana, sem vóru í kistulokunum, og steyptist
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svo með þær ofan í forsinn. (pjóðsögur Jóns

Árnasonar II. 85—6, íslenzkað úr: K. Maur-
er, Isiándische Volksagen der Gegenwart*

Leipzig 1860, bls. 218—19).
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Agðir í Noregi 3, 54, 55.

Agnarr konungr 58.

Agnarr Raknarsson (sbr.

næsta nafn) 59, 60.

Agnarr Reginmóðsson
7—12.

Agnars-nautr (-nautar)

(kyrtill) 11; (gull)

13; (sverð) 14; (glóf-

ar) 35.

Aldeygjuborg (við La-

doga-vatn í Rúss-

landi) 57.

Alifiskalœkr á Beru-

fjarðarhálsi 5.

Arndis Steinólfsdóttir 4,

55.

Arngerðr Þorbjarnar-

dóttir 55.

Arni förunautr Stein-

ólfs 35.

Ása-Þórr 58.

Ásgeirr Knattarson 55.

Askmaðr þungi 18, 22

—

25.

Askmannsstaðir, eyði-*

býli i Þorskafirði 18.

Ásmundarhváll, hóll

skamt frá Tungu í

Þorskafirði 45.

Ásmundr Naðrsson fóst-

bróðir Þóris 3, 6, 43

—45.
Ásta Hlöðvésdóttir 16.

Ástriðr Hrólfsdóttir

hersis 55.

Atli Úlfsson rauði 2, 49^

50, 56.

Atli Þórisson 20, 53.

Bárðr stýrimaðr 5, 6.

Barmr, bœr í Djúpa-

firði 1, 30.

Belgsdalr við Gilsfjörð

3, 55.

Belgsstaðir (nú Beigs-

dalr), bœr, 55.

Bera í Berufirði 2, 19.

Berufjörðr, austaa
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Reykjaness í Breiða-

firði 2, 4, 19.

Bjarmaland („Perm")
við Gandvik 58, 59.

Bjarmar (Bjarma-kon-

ongr) 58.

Bjarneyjaflói á Breiða-

firði 54.

Björg Eyvindardóttir

austmanns 56.

Björn Beruson 3, 6, 12,

13.

Blesanergr,* fjail norðr

við Dumbsliaf 10, 58.

Blígr, förunautr Stein-

ólfs 35, 36.

Bligsmýrr við Króks-

fjarðarmúla 36.

Bligssteinn neðan við

Bligsmýri 36.

Bljúgr Helgason 33.

Bljúgslœkr (nú Blýgs-

lœkr eða Bleikslœkr)

33.

Botn, bœr i Kollafirði

(= Kollabúðir?) 29.

Breiðabólsstaðr (Staðr)

á Reykjanesi 17.

Breiðafjörðr 5.

Breiðfirðinganes i ögr-

sveit við ísafjörð 61.

Breiðfirðingar 61.

Breiðr i Gröf 17.

Brosunautr, hringr 35.

Búlká, milli Þórisstaða

ok Grafar 19.

Búlkáróss i Þorskafirði

18, 19.

Bœr í Króksfirði 4, 43,

46—50.
Böðmóðr-Þorbjarnarson

ór Skut (eða: Búlka-

rúmi) 1, 57.

Börkr Þorsteinsson inn

digri 22, 54.

Djúpadalr í Djúpafirði

61.

Djúpafjörðr af Breiða-

firði 1, 2, 57.

Djúpfirðingar 5, 51.

Dumbshaf (kent við

klett, er Dumbr heit-

ir, nú Domen, við

Varðey, nyrzt i Nor-

egi) 9, 10, 58.

Dögurðarnes á Skarðs-

strönd 5, 16.

* í handriti Guil-Þóris-sögu stendr Blesavergr (í

þolf.), en í Halfdanarsögu : Blesanergr, sem talið er

réttara. Benedikt Gröndal benti fyrstr á það (í Gefn
III., bls. 63), að nafnið mundi af finskum uppruna:
njarg, sem þýðir nes. Aðrir hafa fallizt á þetta, en ör-

nefnið finst nú eigi.
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Eðný drotning 58.

Eirný Þiðrandadóttir 3,

55.

Elfarskógr 14.

England 16.

Eyjólfr inn auðgi i Múla

1, 3, 21, 26,. 30—32.

Eysteinn Grimkelsson 1.

Eyvindr Bjarnarson

austmaðr 56.

Fagradalr við Breiða-

fjörð 3, 38, 42, 50, 55.

Fagradalsáróss 56.

Finnmörk 10, 55.

Flatey á Breiðafirði 17,

22, 54.

Frakkadalr i Kollafirði

33.

Frakkamýrr milli

Þorskafjarðar ok
Djúpafjarðar 33.

Frakki Helgason 33.

Frosta Varðadóttir,

flagðkona 30.

Galtardalr (týnt ör-

nefni) i Króksfirði

47.

Galti, förunautr Stein-

ölfs 43, 47.

Gandvik („Hvita-haf")

59.

Garpr, uxi 35.

Garpsdalr, norðan Gils-

fjarðar 3, 35, 56.

Gaukr stafnbúi 59, 60.

Gautland 3, 15, 16, 57.

Gautr berserkr 16.

Geirmundr heljarskinn

54.

Geirr gerzki 16.

Gestrekaland í Sviþjóð

14, 15, 58.

Gillastaðir i Króksfirði

3.

Gilli inn suðreyski 3,

21, 34.

Gilsfjörðr 3, 21, 34, 35,

56.

Gils skeiðarnef land-

námsmaðr 3, 17, 21,

34, 54—56.
Gisli Súrsson 22, 54.

Glúmr Geirason skáld

22, 54.

Grásteinsdœld upp frá

Bœ i Króksfirði 50.

Grenitrésnes við Þorska-

fjörð 18, 57.

Grimkell Hallsteinsson

1.

Grimkell önundarson 1.

Grímkelsstaðir, eyðibýli

skamt frá Gröf í

Þorskafirði 1.

Grímr Eyjólfsson, Vaf-

spjarra-Grimr 3, 21,

5
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31, 32, 34, 40, 44, 48,

50, 51.

Grímr á Völlum 4, 43,

46.

Grjótvallarmúli (nú:

Holtshyrna?) 3, 55.

Gróa húsfreyja 35, 39.

Grónes við Djúpafjörð

1, 57.

Gróstaðir 35, 37, 39.

Gröf í Þorskafirði 1, 5,

18, 20, 39.

Gröf (síðar Breiðabóls-

staðr, Staðr) á

Reykjanesi vestr 17.

Guðbrandr af Járnbera-

landi 3.

Guðmundr Þórisson 21,

26—28, 32—34, 44,

48, 50, 52, 55.

Guðrún ósvifrsdóttir 56.

Gufufjörðr 57.

Gullfors (við Þórisstaði

eða i Djúpadal?) 52.

Gull-Þórir = Þórir

Oddsson.

Guil-Þóris-fors i Djúpa-

dal 61.

Gull-Þóris-kelda 61.

Gull-Þóris saga 1.

Gunnarr austfirzki =
Vöflu-Gunnarr.

Gunnarsstaðir, eyðibýli

i Þorskafjarðarbotni

40.

Hafrafell (fjall ok bœr)
vestan við Króksfjörð

2, 3, 24, 56.

Halfdan Eysteinsson

konungs 57—60.

Halldórr Heðinsson
Garpsdalsgoði 35, 36,

56.

Hallgerðr húsfreyja í

Múla 1.

Hallgríma Gilsdóttir

kona Þrándar mjó-

beins 3, 17, 22, (54).

Halir á Hofstöðum 2, 5,

17—20, 22, 24—27,

29, 41—47, 55.

Hailsteinn goði Þórólfs-

son, landnámsmaðr
1, 2, 5, 17, 18—20,

42, 56, 57.

Hallsteinsnes, vestan

megin Þorskafjarðar

1, 56.

Hallsteinssynir 5.

Hallvarðr hrísi 3, 24.

Hálogaland 6, 60.

Háma stigamaðr 15.

Haraldr hárfagri 6, 57.

Hárekr Bjarmakonungr

58.

Hauknefr stigamaðr 15,

16, 20.

Haukr stafnbúi 59, 60.

Heðinn Gilsson 3, 56.
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Heimlaug völva 4, 46,

48.

Helgasteinn, örnefni i

Þorskafirði 41.

Helgi á Hjöllum 1, 29—
33, 40—42.

Helgi inn magri Ey-

vindarson 56.

Helgi Steinólfsson 4.

Helgu-Steinarr skáld,

Þórarinsson 54.

Helluland (að réttu La-

brador; hér hug-

smíða-Iand norðr af

Finnmörk) 58.

Helsingjaland 15.

Herfiðr Gilsson 3, 56.

Hergeirr konungr í Al-

deigjuborg 57.

Hergils Grimsson 4, 43,

46.

Hergils Þrándarson i

Hergilsey 17, 22, 54.

Hergilsey á Breiðafirði

17, 22, 54.

Hergils-grafir 46.

Hcsttangi, týnt örnefni

við Þorskafjörð 41.

Hitdœlir 1.

Hjallar, bœr i Þorska-
firði 1, 29—31, 33, 40,

41.

Hjalla-sveinar 5, Hjalla-

menn 30.

Hlíð, bœr í Þorskafirði

52—54.
Hlöðvér konungr af

Gautlandi 3, 15, 57.

Hlöðvér jarl af Gaut-

landi 15, (16).

Hof-Hallr = Hallr af
* Hofstöðum.

Hofstaðir i Þorskafirði

2, 22, 41, 47, 55.

Hólmgöngu-Kýlan =
Kýlan.

Hornhjalti, sverð 28,

36, 58.

Hrísahváll (nú Hris-

hóll), bœr i Þorska-

firði 3, 23.

Hrói inn digri 6.

Hrólfr hersir af ögðum
3, 55.

Hrómundr i Gröf 1, 20,

39, 40.

Hvanneyrr í Djúpadal
61.

Hyrningr Hallsson 2, 5,

12—14, 18, 19, 47.

Hyrningsstaðir i Beru-

firði 20.

Högni inn hvíti óblauðs-

son 1, 56,

Ingibjörg Gilsdóttir 3,

17, 20, 21, 55.

Ingjaldr Hergilsson 22,

54.

5*
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Ingjaldsstaðir, týnt bœj-

arnafn í Þorskafirði

22.

ísfirðingagil i Þorska-

firði 61.

ísfirðingar 52, 61.

ísgerðr Hlöðvésdóttir

konungs 57.

ísland 1, 16, 39, 54, 55,

57, 58.

Jamtaland 14.

Járnberaland (Dalirn-

ir) i Sviþjóð 3.

Jósteinn óiáfsson belgs

3, 37.

Jörundr úlfsson 2, 56.

Kálfá,sunnan við Hjalla

i Þorskafirði 41.

Kálfárgljúfr 33.

Kálfr förunautr Helga-

sona 33.

Kanibsheiðr (milli

Geiradals ok Króks-

fjarðar) 4, 46.

Katla 25.

Kerling Styrkársdóttir

2, 30, 41, 42, 51, 52.

Kerlingareyrr i Djúpa-

firði 52.

Kerlingargil i Djúpa-

firði 52.

Ketilbjarnarhlaup 45.

Ketilbjörn Gillason 3, 5,

7, 9—11, 13, 15, 17,

19, 20, 24, 26, 34, 36,

38, 40, 42—46.
Ketill ilbreiðr 54.

Kinnarstaðir i Þorska-

firði 2.

Kinnarsynir (2), 24,

44, 48, 49.

Kinnskær inn gamli,

hestr (20), 40, 41.

Kinnskær inn ungi,

hestr 44.

Kirjála-botnar 58.

Kisi Valsson 58—60.
Kjallakr gamli, Bjarnar-

son austrœna 16, 34

—

38, 55.

Kjartan óláfsson 54.

Kjölr milli Noregs ok
Sviþjóðar 14, 58.

Kleifar, bœr i Gilsfirði

3, 20, 56.

Klofasteinar við Búðar-

dalsá á Skarðsströnd

3, 55.

Knarrarnes, týnt örnefni

á Reykjanesi vestra

17.

Knútr bóndi 38.

Knútsstaðir, eyðijörð

norðan við Fagradal

38.

Knöttr Sleitu-Bjarnar-

son 4.

Knöttr Þjóðreksson 55.
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Kollafjörðr vestan við

Gufufjörð 33.

Króksfjarðarmúli (nú:

Neshyrna) 3, 37, 56.

Króksfjarðarnes 34, 35,

46, 56.

Króksfjörðr milli Gils-

fjarðar ok Berufjarð-

ar 3, 4, 20, 34, 55, 56.

Kýlan, Hólmgöngu-Kýl-
an 3, 22—24.

Köttr Valsson 58—60.

Landnámabók 57.

Langeyrr austan við

Króksfjarðarnes 35,

39.

Laugardalr í ögrsveit

28.

Laxáróss í Króksfirði

43.

Loðinn förunautr Stein-

ólfs 43, 47.

Már Hallvarðsson 3, 6,

22—24.
Már Atlason ins rauða

54.

Mársdalr, týnt örnefni

49.

Miðjanes, bœr á Reykja-

nesi 2.

Múli, bœr við Gilsfjörð

3.

Múli, bœr i Þörskafirði

1, 3, 21, 26, 30, 32,

44, 48, 49.

Músará i Þorskafirði 2.

Naðr i Naðrdal 3.

Naðrdalr i Króksfirði 3.

Noregr 6, 16, 52, 57, 58.

Nóregs-konungs riki 14.

Oddi Þrándarson 17.

OddrHlöðvésson skrauti

3, 4, 5, 17, 54, 55, 57,

59, 60.

óláfr belgr 3, 21, 34, 55.

óláfsdalr í Gilsfirði 3,

21, 22, 34, 36, 55, 56.

óláfsdœlir 39.

óiáfsvik undir Jökli 3,

55.

Ormr inn langi, skip 58.

Ormr mjóvi 3, 55.

ósk Þorsteinsdóttir

rauðs 1, 57.

óttarr Vaðason 4, 6, 49,

51.

Raknarr Agnarsson 58,

59.

Raknarsslóði, skip 58.

Rauðr Hallsson 2, 26.

Rauðsdalr i Þorskafirði

(nú i eyði) 2, 26.

Reginmóðr illi 7.

Rekkall (Reikhallr)

skósveinn 6, 16.
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Reykjahólar á Reykja-

nesi 54.

Reykjanes við Breiða-

fjörð, milli Berufjarð-

ar ok Þorskafjarðar

2, 17, 56.

Reyknesingar 17.

Saurbœingar 50.

Saurbœr, bygð við Gils-

fjörð 21."

Sigmundr Hlöðvésson 6,

10, 11, 14, 57, 59, 60.

Skáldsstaðir i Berufirði

4.

Skjalda-Björn land-

námsraaðr 55.

Skógar i Þorskafirði 18,
cr >~

í)0.

Skógnesingar 1.

Skutr (sbr. Búlkarúm;
óvist, hvort er ör-

nefni i Noregi eða

viðrnefni Böðmóðs)
1, 57.

Sleitu-Björn (Sléttu-

Björn) Hróaldsson

landnámsmaðr 3, 4,

50, 55.

Steinarr = Helgu-Stein-

arr skáld.

Steinn (sbr. Þorsteinn)

Steinólfsson 51.

Steinn Vígbjóðsson

mjöksiglandi 1.

Steinólfr Hrólfsson ino

lági, lanclnámsmaðr

3, 4, 16, 22, 25, 20,

34—39, 42—46, 48—
50, 55, 56.

Steinóifsdalr (nú Bœj
ardalr) i Króksfirði

4, 34, 47, 49, 55, 56.

Steinólfshjalli, eyðibyii

i Fagradal 3, 55.

Stokkshjalli i Þorska-

firði 28.

Sturla = Víga-Sturia.

Styrkárr i Barmi 2, 30,

40—42, 51.

Styrr liðsmaðr Helga-

sona 33.

Styrsbrekka, milli

Þorskafjarðar ok
Djúpafjarðar 33.

Svaði jötunn 58.

Sviði (inn sókndjarfi) 58.

Svinadalr i Dölum 54.

Sviþjóð 14, 15.

Traustagata 27.

Tunga (Munaðstunga) i

Króksfirði 20, 43, 46.

Úlfljótr lögsögumaðr 39.

Úlfr á Þrándarnesi 6,

7, 10, 14.

Úlfr Högnason inn

skjálgi landnámsmaðr
1, 26, 49, 56.
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Uppsalir (líkl. — Skóg-

ar) í Þorskafirði 3,

19, 25, 27, 29.

Vaði skáld 4, 21.

Vaðill (Hagavaðill) á

Barðaströnd 3.

Vaðilseyrr i Þorskafirði

19.

Vafspjarra-Grimr =
Grimr Eyjólfsson.

Valgerðr i Gröf 1, 20.

Valgerðr Eyjólfsdóttir

1, 3, 18.

Valr vikingr 9, (Agnars-

son konungs) 58—60.

Vals-hellir (Valshellis-

gull) 10, 13, 14, 18,

23, 50.

Varðafeli milli Þorska-

fjarðar ok Djúpa-

fjarðar 30.

Varði troll 30.

Vellir (týnt bœjarheiti)

i Króksfirði 4, 43, 46.

Véra Guðbrandsdóttir

in þunga 3.

Vestrland (á íslandi)

60.

Víga-Sturla Þjóðreksson

55.

Vigbjóðr Böðmóðsson 1.

Vöflu-Gunnarr 29—32,
34—40, 43, 44, 46,

48—51.

Völustaðir (týnt bœjar-

heiti) 4, 46.

Þjóðrekr Sleitu-Bjarn-

arson 4, 50, 55.

Þjóðrekr Þjóðreksson

55.

Þórarinn Hallsteinsson

1, 18, 19.

Þórarinn Helgason á-

kafi 2, 31, 33.

Þórarinn Ingjaldsson

22, 54.

Þórarinn krókr land-

námsmaðr 3, 4, 34,

37, 38, 56.

Þórarna Ketilsdóttir 54.

Þorbjörg Gilsdóttir

knarrarbringa 3, 56.

Þorbjörg Hrólfsdóttir

56.

Þorbjörn Böðmóðsson
loki landnámsmaðr 1,

2, 57.

Þorbjörn Eysteinsson

loki 1.

Þorbjörn Skjalda-Bjarn-

arson 55.

Þorbjörn stokkr 18, 25

—29.
Þorbjörn Þjóðreksson

55.

Þórðr i Laugardal 28.

Þorgeirr óláfsson belgs

3, 21, 22, 35, 36.
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Þorgeirr í Þorgeirsdal 1.

Þorgeirsdalr i Þorska-

firði 1, 29, 33.

Þorgerðr Glúmsdóttir

22, 54.

Þorgerðr í Þorgeirsdal

1, 29.

Þorgils Þorbjarnarson

1, 51, 57.

Þorgilsstaðir (eyðibýli)

í Djúpafirði 1, 57.

Þórhallr Þuríðarson

drikkinnar 3, 5, 11,

13, 17, 20, (24), 49.

Þórir Eyjólfsson 3.

Þórir Öddsson (Gull-

Þórir) 1, 3—22, 24—
52, 54, 55, 57, 60, 61.

Þórisstaðir i Þorska-

firði 20, 25, 26, 29,

32, 41, 52, 53, 55.

Þorkatla Hergilsdóttir

54.

Þormóðr norðlenzki 40.

Þormóðstangi i Þorska-

firði 41.

Þórólfr Mostrarskegg

landnámsmaðr 1, 56.

Þórr (Ása-Þórr) (17),

56.

Þórs-hof 17.

Þorskafjarðardalr (-ir)

22, 40.

Þorskafjarðar-skógar 3.

Þorskafjörðr milliBeru-

fjarðar ok Djúpa-
fjarðar 1, 2, 5, 17, 18,

20, 27, 29—31, 40, 41,

44, 47, 49, 54.

Þorskfirðingar 53.

Þorskfirðinga-saga 53,

55.

Þorsteinn Hallsteinsson

surtr 1, 57.

Þorsteinn Hrómundar-
son 1, 5.

Þorsteinn rauðr óleifs-

son ins hvíta 1, 57.

Þorsteinn (sbr. Steinn)

Steinólfsson 4, 55.

Þorsteinn Þuríðarson

drikkinnar 2, 5, (24),

51, 52.

Þorvaldr Halldórsson

56.

Þorvaldr óláfsson belgs

3, 37, 39, 56.

Þrándarnes á Hinn á

Hálogalandi 6.

Þrándheimr 6, 14.

Þrándr Helgason inn

mikli 2, 51, 52.

Þrándr inn langi 11, 12.

Þrándr mjóbeinn land-

námsmaðr 54.

Þuriðr drikkinn (—
dritkinn) 3, 5, 41, 42,

48.

Þuriðr Hallsteinsdóttir

1, 18, 20. .
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Þuríðr

4, 55.

Steinólfsdóttir

Æsa Vaðadóttir 4.

Æsa in örðiga 15.

Ölvir hnúfa, skáld 52.

Önundr fylsenni for-

faðir Djúpdœla 1.

örn Þorbjarnarson 27,

29.
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